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Candidato
Lic. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja
Rev. Miguel Marques Rodrigues, Rev. Cid Pereira Caldas, Pb. Eduardo de Oliveira 
Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, Pb. Mário Filipe Bandeira Pereira, Pb. Paulo dos 
Santos Nascimento, Pb. Paulo Severino da Silva (emérito), Pb. Vitor Camarinha da 
Silva.

Diáconos
Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, Leonardo Coelho de Medeiros, Michel Beltrão Jarque.

Diáconos Eméritos
Antônio de Oliveira Nóbrega, José Marques Baía, Marco Aurélio de Jesus Oliveira 
Nóbrega.

Escola Dominical
Crianças: Desde o berço até aos juvenis, nossos pequeninos se reúnem em diferentes 
classes, que funcionam no EFOC - 3º andar e, como UCP - Botafogo, desenvolvem 
diferentes atividades, sob a Coordenação Geral de Ilda Marques de Andrade.

Adolescentes: EFOC - 3º andar :: Orientador: Lic. Diego Brito Stallone de Lima.

Moços: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales.

Adultos: Classe I - 1º andar :: Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de 
Oliveira Gouvêa e Luzia Soltesz.

Membros Novos: 1º andar :: Orientadora: Stila de Sousa.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h00 às 17h00, no Salão 
Social - 2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 1º Domingo, às 16h30m, no Salão Social - 2º andar.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Reunião: Aos domingos, às 16h30m, no Salão Social - 2º andar.

UMP - União de Mocidade Presbiteriana
Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h00, no Salão Social - 2º andar.
Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas
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Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br



Para Pensar
A PALAVRA DE CRISTO

“Habite ricamente em vós a palavra de Cristo”, exortou Paulo aoscolossenses (Cl.3:16). A expressão “palavra de Cristo” pode significar a pala-vra falada por Cristo, mas comunicada por algum membro da Igreja que ti-nha mais conhecimento sobre aquilo que Jesus ensinou durante sua jorna-da na terra.Cristo tinha comissionado seus discípulos a ensinar e guardar tudoaquilo que Ele mesmo lhes havia ensinado durante os anos em que convive-ram. Os ensinamentos de Cristo provavelmente eram ouvidos com muitointeresse, não sendo possível dizer quando os discípulos parafrasearam esseacervo de conhecimento. Tampouco podemos opinar se os seguidores toma-ram notas em pedaços de papiro ou pergaminho, pois não há evidências.Mas o que podemos deduzir é que o interesse na “palavra de Cristo” eragrande.Paulo era capaz de deixar clara a distinção entre o que Jesus haviadito e o que ele mesmo acrescentava, como fez quando abordou a questão dodivórcio e da separação entre o marido e a mulher (1Co.7:10,12). Não custalembrar que nessa altura não existia nenhum dos evangelhos, mas aindaassim Paulo conhecia detalhes daquilo que o Mestre havia passado para osapóstolos.Paulo, é bom lembrar, nunca visitou Colossos (Cl.1:4). Portanto, podenos surpreender que exista nesta carta uma admoestação para uma igrejana pequena cidade de Colossos, no interior da Ásia, para que a palavra deCristo habitasse ricamente nos corações de seus membros. Colossenses 3:16revela os elementos do culto: palavra, ensino, exortação e cântico. A partecentral do culto era comunicar os ensinamentos de Jesus e aplicá-los àsvidas dos cristãos novos. A riqueza do habitar dessa palavra nos corações serefere, certamente, à seriedade com que os irmãos deveriam  receber amensagem e se comprometer em guardá-la.Hoje não é diferente. Temos os quatro evangelhos repletos do ensinodo Senhor Jesus Cristo, porém isto não quer dizer que temos atitudes maiscomprometidas com a obediência  às ordens de Jesus. A seguinte admoesta-ção deveria ser subjacente em todo culto e na própria leitura da Bíblia: “Ha-bite ricamente em vós a palavra de Cristo”. Um compromisso com oensinamento de Cristo não pode faltar no culto e na vida.
                             Dr. Russell P. Shedd



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Esequias Sales
Diáconos               Fábio Severino, Marco Aurélio e

Aureliano Dutra
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Stella Junia

            Coro Marcello Ganter
Noite:    Inês Jarque

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral

Art. 59  Os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil são assembleiasconstituídas de ministros e presbíteros regentes.
Art. 60  Estes concílios são: Conselho da Igreja, Presbitério, Sínodo eSupremo Concílio.

Domingo
09h30m Escola Dominical
10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil
16h00m Ensaio Coral
17h00m Orando pela Igreja
18h00m Culto ao Senhor

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero           Mário Filipe Pereira
Diáconos            Leonardo de Medeiros, Michel Jarque e

Joaber Sales
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã:  Inês Jarque

            4 Cantos
Noite:    Grupo Kaleo

Som  Roney Hermenegildo

 Terça-Feira
09h00m SAF - Oficina Artesanal
19h00m Reunião de Oração

 Quarta-Feira
15h00m Palavra e Oração

 Quinta-Feira
19h00m Em Conversa com o Pastor

               Sexta-Feira
 15h00m  Encontro com a Bíblia



CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA
A Ceia do Senhor, sacramentodado à Igreja por Deus, é umsacro sinal e  um santo selo doPacto da Graça estabelecido emCristo para representá-lo e osseus benefícios.Na Eucaristia há uma uniãosacramental entre os sinais(pão e vinho) e aquilo que elessignificam  (Corpo e Sangue deCristo). Na Ceia, a  comunhãocom Cristo é real.Celebramos a única e defini-tiva oferenda que Ele fez de Simesmo na  Cruz, numa oblaçãoespiritual de louvor .A mesa é disposta neste do-mingo no Culto Matutino.

A TODOS
Que buscam a paz;
Que choram e buscam consolo;
Que lutam e buscam servir;
Que pecam e buscam perdão;
Que, na solidão, buscam amor;
Que forasteiros, buscam amizade;
Que, em esperança, buscam a verdade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicidade,
desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os acolhe
em nome do Senhor Jesus Cristo.

SERMÕES GRAVADOS
As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encon-tram-se à disposição de todos.Adquira uma cópia e leve-a depresente a uma pessoa amigaou para você mesmo ouvir emseu carro ou em sua casa.Faça sua encomenda comRachel Simplicio ou com AureaMadeira.

PRESBITÉRIO DO RIO DE JANEIRO
Em sua 151ª Reunião Ordi-nária, elegeu a nova Mesa para2016, que ficou assim consti-tuída:Presidente: Rev. HaveraldoFerreira Vargas Junior;Vice-Presidente: Rev. CidPereira Caldas;Secretário Executivo: Rev PauloSeverino da Silva Filho;1º Secretário: Rev. DeivsonVieira Torres;2º Secretário: Pb. Wilson deSouza;Tesoureiro: Pb. Renato JoséPiragibe.O Rev. Cid Caldas foi desig-nado Relator da Comissão deFinanças e Distribuição doTrabalho.

OFICIAIS DA IGREJA
Em clima de inteira normali-dade, a Assembleia Geral da Igrejareuniu-se extrordináriamente nodomingo passado, dia 10 de abril,e reelegeu os seguintes irmãos:Para o Presbiterato:PB. EDUARDO DE OLIVEIRA GOUVÊA ePB. MÁRIO FILIPE BANDEIRA PEREIRA;Para o Diaconato:DIAC. LEONARDO COELHO DE MEDEIROSe DIAC. JOABER MANHÃES SALES.Seja o Senhor da Igrejagrandemente louvado pela pazreinante em nossa comunidade.

PALAVRA E ORAÇÃO
Às quartas-feiras, às 15:00h,no Santuário, nossa queridairmã Luzia Soltesz orienta en-contro de reflexão bíblica,cânticos e preces.COMPAREÇA.



ENCONTRO COM A BÍBLIA
Às sextas-feiras, às 15:00h,no Santuário, o Lic. DiegoStallone ministra estudos bí-blicos aos que têm gosto peloestudo da Palavra de Deus.COMPAREÇA.

ENCONTRO À MESA
Promovido pela SAF-BOTAFOGO,será realizado no próximo do-mingo, dia 24 de abril, no SalãoSocial, após o Culto Matutino.Para o melhor planejamentodo encontro, adquira seu in-gresso, desde já, com SaraCeleste Sales, Zenir Monfredo,Dáurea Gramático e RosenyMonteiro.

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de terça-feira a sexta-feira, os Pastoresestão na Igreja à disposição dosque queiram com ele conversar.As entrevistas devem ser agen-dadas, pelo telefone, com a Se-cretária da Igreja, Leila Ferreira.

BOLETIM DOMINICAL
Nele você encontra o registrode toda a dinâmica eclesial, oque torna sua leitura indispen-sável aos membros da Igreja,sobretudo.Além de eficaz órgão informa-tivo, é, também, excelenteinstrumento de divulgação daIgreja e do Evangelho.Assim, recomendamos que,após sua leitura, seja oferecidoa alguém, que, pela graça deDeus, ali há de encontrar sal-vação e paz em Cristo Jesus.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no do-mingo passado Tatiana MariaViard W. Monteiro, Erika GomesSantos, Regina e Flavio Reis.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.

SAF - BOTAFOGO
Está convocada por sua Presi-dente, Maria Emilia Cardoso, parareunir-se em PLENÁRIA no pró-ximo domingo, dia 24 de abril,às 16:00h, no Salão Social.

NOVOS MEMBROS
Os irmãos que estão frequen-tando a Igreja e desejam tor-nar-se membros de nossa co-munidade devem procurar oPastor, Rev. Miguel Rodrigues.Os que ainda não forambatizados são convidados a par-ticipar da Classe de Preparação,todo domingo, às 09:00h, no1º andar do Edifício Rev. StelleoSeverino da Silva, sob a orien-tação de Stila de Sousa.

A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 18: Eduardo RibeiroRodrigues (USA), Sofia CamposGramático (2542-2149); Dia 19:Keyla Ribe iro Rodr iguesMaggessy (USA), Diac. MichelBeltrão Jarque (2558-0328);Dia 20: Marcia de CarvalhoFernandes Jesus Nóbrega(2541-3229); Dia 21: Pb. MárioFilipe Bandeira Pereira (2226-2475), Marcilio da Silva (2551-9147).



LAR SAMARITANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência aidosos devem procurar a irmãLusinete de Almeida.

NOSSOS DÍZIMOS
São entregues fiel e pontual-mente por todos os que reco-nhecemos o favor de Deus paraconosco, e queremos experi-mentar a graça de colaborar,com nossos bens, com a causado Evangelho neste mundo,lembrando-nos sempre da pa-lavra bíblica que diz: “Cada umcontribua segundo tiver propos-to no coração, não com tristezaou  por necessidade; porque Deusama a quem dá com alegria”.

EM CONVERSA COM O PASTOR
Às quintas-feiras, às 19:00h, oRev. Miguel Rodrigues se en-contra no Santuário com os in-teressados em refletir em nos-sa identidade cristã e eclesiás-tica, sempre numa perspectivabíblico-teológica.COMPAREÇA.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
 Venha estar conosco às ter-ças-feiras, às 19:00h, para jun-tos, em prece, agradecermos aDeus as bênçãos recebidas, su-plicarmos a sua assistência eintercedermos pelos nossosqueridos. O encontro tem a ori-entação da  UPH - BOTAFOGO.COMPAREÇA.

UPA -BOTAFOGO
O calendário de suas ativida-des pode ser conhecido peloFacebook da UPA (fale com aNathalia Sathler para ser adici-onado) e também pelo WhatsApp(fale com a Claudia Grammaticopara ser adicionado).Nosso primeiro REUPA, que éo encontro nos lares dos Ado-lescentes, aconteceu na resi-dência do jovem David Silveira.Foram bons momentos de lou-vor, reflexão bíblica e, claro, umlanchinho, porque ninguém éde ferro. O próximo encontro se-rá divulgado oportunamente.FIQUEM ATENTOS.

CONTRIBUIÇÃO DIZIMAL
Os envelopes do 2º trimestrede 2016, encontram-se à dis-posição dos membros da Igreja,aos domingos, junto aos Diáconosde Plantão.

CORO MARCELLO GANTER
Sob a regência de Nina Cardosoe acompanhamento de StellaJunia, enriquece a dinâmica li-túrgica do Culto desta manhã.

ABRIGO PRESBITERIANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência aidosos devem procurar a irmãAna Lucia Caldas.

E N F E R M O S
Nossas irmãs Rônia Baía,Iêdda de Almeida e ElianeSoares precisam de orações econtam com nossas visitas.



ESCOLA DOMINICAL
Reúne-se em diferentes clas-ses, de pequeninos a adultos,para estudo da Palavra de Deus,sempre às 9h30min. Neste ano,os adultos e a UMP já começa-ram a estudar o tema “Cami-nhando com Esperança” que,até o mês de Abril, refletirá bi-blicamente a partir da históriade Moisés e do Povo de Israel, notempo do Êxodo. Nossa UPA,por sua vez, começou suas aulascom o tema “Engolidos pela cul-tura pop”, refletindo biblicamen-te sobre a cultura que nos envol-ve. Participe.

DEVOCIONAL DA UPA
Na sala onde a UMP costumase reunir para suas aulas deEBD, a UPA realiza suasdevocionais dominicais. Sem-pre das 16h às 17h, dominical-mente, estaremos juntos paracantar, orar e refletir biblica-mente a respeito da vida cristã,a partir da perspectiva dos nos-sos adolescentes. A proposta éque ali também tenhamos umespaço de encontro com Deus,encontro de uns com os outrose fortalecimento da nossa fé.Você que é papai, mamãe, ouresponsável por algum adoles-cente, contamos com sua cola-boração. Assim como pedimosoração a toda Igreja por estainiciativa da nossa UPA.

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reu-nir-se no próximo dia 14 demaio, às 08:30h, no SalãoSocial.

             A N O T A Ç Õ E S



SONHO DE NATAL 
 

Que este Sonho de Natal 
No seu sentido integral 
Traga uma esperança contida 
de amor e fraternidade 
e recíproca amizade 
p'ra ter mais sentido a vida. 
 
Que termine o sofrimento 
Daqueles cujo tormento 
É de dor e opressao 
Aos tristes dê alegria 
E volte a dar companhia 
A quem vive em solidão. 
 
Do que o Natal nos traz 
Que traga sem falta a paz 
De que o mundo bem carece 
P'ra que não permita a guerra 
Nem haja fome na terra 
E um Novo Mundo comece. 
 
Que o Menino da bondade 
  Permita a realidade 
De todos sermos iguais 
Em sentimentos unidos 
Faça que os dias vividos 
Possam ser todos Natais. 
 
(Euclides Cavaco) 

 

 
Diretoria SAF-Botafogo 2014 

Presidente- Deuzélia Ribeiro Amorim Dutra 
Vice-presidente- Solange Nascimento Mendes Ribeiro 
1ª secretária- Ana Cristina Ribeiro Rodrigues 
2ª secretária- Dáurea Gramático 
        Tesoureira- Maria Emília Machado Vianna Cardoso 
 

Representante do Conselho junto à SAF/Botafogo - Presbítero Eduardo de Oliveira Gouvêa 
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº 10- 17 de abril de 2016                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 JESUS , O BOM PASTOR  ( Lc15:3-7)                             
“Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. “  

                               Lucas 15:6b 

        Aqui no boletim vocês sempre lêem uma historinha que vai servir de 
exemplo para o tema do culto das crianças , não é? Sempre tem algum 
assunto com algum Joãozinho , Pedro , José , Maria, Carla etc que 
“saem” da minha cabeça.. E é muito divertido ouvir historinhas , não é? 
          Por isso , como o tema de hoje é “ Jesus , o bom pastor” fiquei 
pensando em alguma que pudesse ser bem marcante. Mas ,nenhuma 
historinha pôde superar a que o próprio Jesus contou.  
           Aliás Ele usava muito esse recurso de contar histórias (chamadas 
parábolas) e com isso , onde Ele ia , uma multidão o seguia , ansiosa 
por ouvir, de uma maneira que entendiam,  as mensagens maravilhosas 
de Deus. Nessa multidão também andavam pessoas orgulhosas que 
queriam criticar e ver se , nas palavras de Jesus , havia algo fora das leis 
daquela época ( eram os “fariseus e os escribas”). 
                     Então aí vai :  
          Jesus contou que havia um certo pastor muito cuidadoso que tinha 
100 ovelhas. Mas percebeu que uma delas se perdeu , não estava entre 
esse rebanho numeroso. O pastor não ficou conformado com isso , 
mesmo tendo ficado com 99. Ele mesmo foi à procura desta que se 
perdeu. Afinal, poderia  estar passando algum perigo. E , quando a 
encontrou , não brigou , não repreendeu., não mandou que viesse 
sozinha ou andando para casa. Colocou-a nos ombros , cheio de alegria. 
Reuniu amigos e vizinhos e se alegrou com eles.  
                    Jesus , nosso Bom Pastor  disse que no céu é assim .É essa 
ALEGRIA quando um pecador ( ovelhinha perdida ) se arrepende ( volta 
para casa) .  
                    Viram como não há história melhor do que essa para 
explicar porque Jesus é chamado de O BOM PASTOR?             

                                                   Um milhão de beijos ,  Tia Ilda 
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LITURGIA : 
Prelúdio : Boas vindas há 
Boas vindas há 
Bem vindos são , boas vindas pra vocês , aleluia! 
Boas vindas há 
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!! 
 
1-Saudação : Que bom encontrar os amigos na casa de Deus!!! 

Temos algum visitante? Bem vindo no nome do Senhor!! 
 
 
2-Cântico : - A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis) 
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar, 
e andando pelo caminho( bis) 
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 
 
3-Oração de Louvor : Momento de dizer ao Nosso Deus como o 
adoramos !!!! 
 
4-Leitura Bíblica –Lucas 15:3-7   
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
“Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido.  “            

                                Mateus 18:11 

 
 
6-Cântico-  - Bíblia meu livro companheiro 
Bíblia meu livro companheiro 
meu livro companheiro é a Palavra de Deus 
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia , 
Aprendo dia a dia a  andar com Jesus 
 
 

7-Oração de súplica e agradecimento: Vamos pedir a proteção de  
Deus e agradecer pelas semana que tivemos no Seu cuidado. 
 
 
8-Mensagem – Tia Ilda  
 
10-Cântico : Ovelhinha  
Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha 
Foi pra longe do pastor perde-se a coitadinha 
O pastor bondoso saiu bem cuidadoso  
sua ovelha a procurar no mundo perigoso 
 
Indo nos caminhos , feriu-se nos espinhos  
Mas um dia o bom pastor ficou contente  
Pois finalmente achou sua ovelhinha 
  
 10-Palavra Pastoral e Benção 
 
11 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 
       Tenham uma semana abençoada!!!!    

 

 
Aniversariantes Abril 

SOFIA CAMPOS GRAMÁTICO 18/04 

 

"O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8 
 

 
                                                              MOTO DA UCP: 

“Batalhando por Cristo. Lutando com amor , sou um soldado de nosso 
Senhor! ” 

LEMA DA UCP:  
“ Combate o bom combate da fé”. 1 Timóteo 6:12 

DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA 
12 de outubro 
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