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“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”
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Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
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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
Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h00 - Nas casas dos adolescentes.

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

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb 



Para Pensar
CONSOLAÇÃO

“Graças de dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste con-tra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas.”  Is. 12:1
Muitos de nossos problemas têm por origem os erros que cometemos.A dificuldade, assim, nem sempre está em encontrar soluções, saídas, poissoluções e saídas podem ser início de novos enganos ou erros.Voltar atrás é pensamento que surge nesses momentos, mas suaimpossibilidade serve, apenas, para evidenciar nossa incapacidade.Pedir perdão é, inegavelmente, uma solução forte. Mas por ser forteela se mostra sempre aterradora, impraticável. Perdão tem gosto de humi-lhação, rebaixamento, desvalorização, enfim, de tudo que não queremos ser,por isso nos incomoda mais do que nos ajuda.Então que fazer, se não podemos voltar atrás e desfazer o que fize-mos; se não temos crescimento suficiente para pedir perdão, sem que nossintamos desvalorizados e tendo um problema que impede nossa plenatranquilidade e felicidade?Deus nos fala em CONSOLAÇÃO, ação de suavizar o sofrimento. Éisto que Deus faz quando vem em nosso socorro. E Ele sempre vem paraevidenciar o nosso valor, às vezes abalado pela ação do outro; para por emordem nossas “gavetas” interiores, que com tanta facilidade se desarrumam.Assim, outra vez crescidos e consolados, podemos dar o primeiro e todos ospassos necessários para viver em paz, sem estar em guerra conosco e com ooutro. Deus é este amigo presente que, sempre e mais e mais, faz com quedescubramos quem somos e todas as melhorias e crescimentos que pode-mos aplicar a nós mesmos, não para evitar os problemas, nem para vol-tarmos atrás, mas para melhor caminharmos para frente, onde estãosempre as nossas respostas de Deus, que fazem com que viver seja umadelícia sem dietas, que embelezam e que nos dão prazer.FAÇA HOJE DE JESUS O SEU AMIGO!

                                       Rev. Geraldo Nunes de Azevedo



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Mário Filipe Pereira
Diáconos               Leonardo de Medeiros, Michel Jarque

Joaber Sales
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Inês Jarque

            4 Cantos
Noite:    Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral

Art. 61  Os concílios guardam entre si gradação de governo e disciplina;e, embora cada um exerça jurisdição original e excluviva sobre todas as matériasda sua competência, os inferiores estão sujeitos à autoridade, inspeção e disci-plina dos superiores.

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           Paulo Nascimento
Diáconos            Leonardo de Medeiros, Michel Jarque e

Joaber Sales
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã:  Stella Junia

            Coro Marcello Ganter
Noite:    Stella Junia
            Coro Marcello Ganter

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



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.

SAF - BOTAFOGO
Está convocada por sua Pre-sidente, Maria Emilia Cardoso,para reunir-se em PLENÁRIAhoje, às 16:00h, no Salão Social.

ENCONTRO À MESA
Promovido pela SAF-BOTAFOGO,é realizado hoje, no Salão So-cial, após o Culto Matutino.

A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 25: Roberta TeixeiraMateus (2223-2532); Dia 26:Giovanna Azevedo Glioche(3185-1085); Dia 27: Pb. VitorCamarinha da Silva (2541-3375); Dia 28: Zenir Carolinade Castro Monfredo (2542-8500); Dia 30: Michele da SilvaLisboa (2543-4148).

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Samantha de Aragão ePaulo Henrique Teixeira.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.

UMP - BOTAFOGO
- Troca - Como conciliar nos-so potencial empreendedor e avida de trabalho e ao mesmotempo mantermos um com-promisso inegociável com Jesuse a Palavra? No próximo sábado,dia 30 de abril, às 18:00h, aUMP quer conversar sobre es-sas questões e reunir todo mun-do no "Troca", um encontro sobrea vida profissional e cristã.Para este bate-papo, estarãoconosco os Presbíteros JoãoFernandes (Administrador daFederação das CooperativasEstaduais de Serviços emOftamologia e representante detodos o médicos oftalmologistasjunto às operadoras de plano desaúde) e, diretamente de SãoPaulo, Claudio Paiva, DiretorComercial da Kuka, fabricantede mamadeiras e artigos in-fantis com abrangência inter-nacional.- #SomosUm de maio já estáchegando! Será no sábado, dia 7,às 18:00h, com a palavra doRev. André Esteves, da IgrejaPresbiteriana de GovernadorPortela, em Miguel Pereira.Como devemos e podemos lidarcom as segundas chances? Quersaber? Chega aí!

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.



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.

UPA -BOTAFOGO
O calendário de suas ativida-des pode ser conhecido peloFacebook da UPA (fale com aNathalia Sathler para ser adicio-nado) e também pelo WhatsApp(fale com a Claudia Grammaticopara ser adicionado).Nosso último REUPA, que é oencontro nos lares dos Ado-lescentes, aconteceu ontem naresidência da jovem NathaliaSathler Pereira. Foram bons mo-mentos de louvor, reflexão bí-blica e, claro, um lanchinho,porque ninguém é de ferro. Opróximo encontro será divulga-do oportunamente.FIQUEM ATENTOS.

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.

ESCOLA DOMINICAL
Reúne-se em diferentes classes,de pequeninos a adultos, para es-tudo da Palavra de Deus, sempre às9h30min. Neste ano, os adultos ea UMP já começaram a estudar otema “Caminhando com Esperan-ça” que, até o mês de Abril, refletirábiblicamente a partir da história deMoisés e do Povo de Israel, notempo do Êxodo. Nossa UPA, porsua vez, começou suas aulas com otema “Engolidos pela cultura pop”,refletindo biblicamente sobre acultura que nos envolve. Participe.

NOSSOS DÍZIMOS
São entregues fiel e pontual-mente por todos os que reco-nhecemos o favor de Deus paraconosco, e queremos experimen-tar a graça de colaborar, comnossos bens, com a causa doEvangelho neste mundo, lem-brando-nos sempre da palavrabíblica que diz: “Cada um contri-bua segundo tiver proposto nocoração, não com tristeza ou  pornecessidade; porque Deus amaa quem dá com alegria”.

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.



RECEPÇÃO DE MEMBRO
No Culto Matutino de do-mingo passado, dia 17 de abril,o Rev. Miguel Rodrigues inte-grou à nossa plena comunhão,por profissão de fé e batismo,ELIZABETH ORNELAS DOS SANTOS.Com grande alegria e profun-do carinho acolhemos a que-rida irmã, louvando a Deus pelaexpansão de seu Reino entrenós.

            - E M E R Ê N C I A -
O Presbitério do Rio de Janeiroestá convocado para reunir-seextraordinariamente entre nósno próximo domingo, dia 1º demaio, às 18:00h, no Culto Ves-pertino, a fim de participar daCerimônia de Outorga deEmerência ao REV. MIGUELMARQUES RODRIGUES.TODOS SÃO CONVIDADOS.

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

SACOLAS DO AMOR
Os interessados em participardesse louvável esforço beneficen-te devem procurar a Presidenteda SAF-BOTAFOGO, Maria EmiliaCardoso, ou as responsáveis pelomovimento, nossas irmãs RachelSimplicio e Gláucia Gallindo.As ofertas em espécie ou emcheque devem ser depositadasno gazofilácio em envelopes ver-des com indicação de nome e devalor.

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de terça-feiraa sexta-feira, os Pastores estãona Igreja à disposição dos quequeiram com eles conversar.As entrevistas devem ser a-gendadas, pelo telefone, com aSecretária da Igreja, LeilaFerreira.

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.

GRUPO KALEO
Integrado por jovens de nossaIgreja, participa com seuscânticos da liturgia do CultoVespertino deste domingo.CELEBREMOS A DEUS COM ELES!

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.

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



ENCONTRO COM A BÍBLIA
Às sextas-feiras, às 15:00h,no Santuário, o Lic. DiegoStallone ministra estudos bíbli-cos aos que têm gosto pelo estu-do da Palavra de Deus.COMPAREÇA.

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

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.

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

            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  

 
 

                                   Igreja Presbiteriana de  
                Botafogo 

                                                      
Rua da Passagem 91 – Botafogo – CEP 22290-030 
Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948   1906-2016              igreja@ipbotafogo.org.br 

www.ipbotafogo.org..br                                  CULTO DAS CRIANÇAS 
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 O FRUTO DO ESPÍRITO                               “ Ora, os dons são diversos , mas o Espírito é o mesmo.”I Cor 12:4    “...o fruto do Espírito é o amor ...” Gálatas 5:22  

                          Meu irmãozinho,  
 
      Todo mundo sabe que ninguém é completamente igual ao outro, não é? 
      Nós não somos iguais e  cada pessoa é uma criação única do nosso 
Deus . Mesmo os gêmeos,tem temperamentos, maneiras de ser , diferentes. Cada um de nós é ESPECIAL E DIFERENTE !!  
        E isso é muito legal !!!  Deste jeito  podemos conviver , sempre nos 
completando , ajudando e sendo ajudados naquilo que não sabemos fazer.  
        Já pensou , se , em um jogo de futebol , todos quisessem ir para o 
gol??? Um time com 11 goleiros??? Nunca ia ter gol ,nem 1, nem milésimo ! 
          Na nossa vida aqui neste mundo , cada pessoa , especial para Deus , 
tem um dom  , dado por Ele para ser desenvolvido , para honra e glória do 
Seu nome .         Mas , então o que nos une? Qual é a nossa cola ? O que nos deixa às 
vezes tão parecidos?  
 
          O que nos torna irmãos é o Espírito Santo que está em nós e o fruto 
deste Espírito é o amor de Deus . E este amor é tão lindo que faz de nós 
pessoas alegres , boas , pacificadoras , fiéis , tranqüilas , seja lá qual dom 
tenhamos . 
          Então podemos ter qualquer dom , qualquer habilidade ,   sermos 
músicos , estudiosos, médicos , pastores, pais , professores , políticos , 
trabalhadores do campo, ou da cidade , mas o  amor de Deus que é fruto do 
Espírito que  está em nós  é um só.   
                        Somos irmãos !!!                  
                                                   Beijinhos carinhosos ,  Tia Ilda 
 

 
                    

 

 



              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:  

 “Alegrei-me quando me disseram , vamos à casa do Senhor “                                            Salmos 122:1 
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 

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA               IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO                           (3 a 12 anos) 
 9h30min- Culto das crianças 
10h15min-  Abertura da EBD ( +ensaio para eventos) 10h45min- lanche 
11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária) 19h- Matinê EBD ( trabalho vespertino com as crianças )     Funcionamento do Berçário (0 a 2 anos- de 9h30min até o término 
do culto matutino)  
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