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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
EXPERIMENTAR DE DEUS

“Amado, não imites o mau, mas o bom. Quem faz o bem éde Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus.”                                                                            3Jo.11

Ver Deus é refletir na vida este encontro único e singular. Mais doque contar uma experiência de transformação, de mudança, um milagre oualgo fantástico, que acontecido na vida atribui-se a Deus, uma experiênciacom Deus traz uma vida imitativa do bem.Ao expressar desta forma o pertencer a Deus, a Bíblia propõe umamudança total de parâmetros, até então desconhecida, e que será uma daspedras fundamentais do Cristianismo.Ser de Deus, antes que uma profissão de fé, é uma profissão de vida;antes que um elemento identificador, é uma vida identificada. Ser de Deusnão é parte do mundo simbólico das palavras, não é suficiente dizer ser deDeus ou contar uma experiência com Deus; antes, é preciso vivenciar naprópria existência e na razão de viver o encontro com Deus.Em nossos dias vivemos um mundo que se volta cada vez mais para oreligioso, para o sobrenatural. Milagres são a tônica do momento e as curasfazem parte do dia a dia. As pessoas correm de um lado para o outro embusca de uma experiência emocional, que mexa com sua vida. Na Sua Pala-vra, Deus propõe outra forma de experimentá-Lo.Para o Deus da Bíblia, uma experiência com Ele não é apenas umaquestão emocional, lágrimas, risos, fragor. No encontro com o Senhor Todo-Poderoso a vida passa pelo limiar da morte (Is.6), e acontece a morte do velhohomem e o nascer de um novo (Jo.3:3,6), um homem que faz o bem. Identi-fica-se um cristão por vida, palavras e posturas. Nunca pense que na expe-riência com Deus o fantástico, o miraculoso, o que se sente vem comoidentificador do encontro. A vida é que diz quem viu Deus.

                               Rev. Jouberto Heringer



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo Nascimento
Diáconos              José Baía, Marco Aurélio e

Fábio Severino
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Stella Junia

            Coro Marcello Ganter
Noite:    Stella Junia
            Coro Marcello Ganter

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral
Art. 62   Os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil em ordem ascen-dente são:
a) o Conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja local;
b) o Presbitério, que exerce jurisdição sobre os ministros e conselhosde determinada região;

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 Severino
Diáconos            Aureliano Dutra, Michel Jarque e

Jorge Sarito
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Jarque

            Stella Junia
            Coro Marcello Ganter
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



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.

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

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 no últimodia 23 de abril, na residência dajovem Nathalia Sathler Pereira.Foram bons momentos de lou-vor, reflexão bíblica e, claro, umlanchinho, porque ninguém éde ferro. O próximo encontroserá divulgado oportunamente.FIQUEM ATENTOS.

A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 03: Cláudio Rufino Martins(2548-8555), Lucas CaldasSoares da Silva (Canadá); Dia 04:Dáurea Gramático (2543-4893),Vinícius Amorim Dutra (3083-7677); Dia 05: Cristina HelenaPrimo da Silva (2531-1589),Sônia Regina Louro da SilvaLeite (2543-0039), Vania MariaCorrêa da Costa (2548-0485);Dia 06: Vitória Rodrigues deCastro (2551-7657).

CORO MARCELLO GANTER
Sob a regência de Nina Cardosoe acompanhamento de StellaJunia, enriquece a dinâmicalitúrgica dos Cultos deste do-mingo.

  - APRENDENDO COM TIMÓTEO -
É a programação lançada pelaSAF-BOTAFOGO no último dia 24de abril.Você já se inscreveu? Nãodeixe para depois, porque nopróximo dia 15 deste mês serãodivulgados, pelo quadro de avisos,os grupos de participantes.A “sabatina” aconteceráem 04 de junho próximo, às16:00h, no Salão Social.É uma excelente oportuni-dade de aprendizado bíblico,em ambiente de alegre e diver-tida confraternização.

LAR SAMARITANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a ido-sos devem procurar a irmãLusinete de Almeida.



SERMÕES GRAVADOS
As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encon-tram-se à disposição de todos.Para ouvi-las, consulte o SITEda Igreja ou adquira cópias paravocê ou para uma pessoa amiga.Faça sua encomenda comRachel Simplicio ou com AureaMadeira.

FÉ E FIDELIDADE
As palavras fé e fidelidadetêm a mesma raiz etimológica.Afirmar que se tem fé e não serfiel é negar o conhecimento dosignificado desses atos.Se cremos que Deus é fiel emcumprir Suas promessas e nãolhe somos fiéis na consagraçãode nossas vidas e de nossosdízimos e ofertas, negamos oque cremos. Somos provadosem nossa fé, através de nossafidelidade.Deus nos confiou a grandiosaobra de proclamação do SeuEvangelho e nos promete bên-çãos se a realizarmos fielmente.Construímos e realizamos oReino de Deus neste mundonão com palavras, apenas. Aelas devemos acrescentar obrasque expressem nossa fidelidade.Deus não nos pede nada semque, antes, não nos tenha dadotudo.

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

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.

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.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Sandra Oliveira Amaro,Kamila C. de Oliveira, MarleneDonald Correia e Carlos AlbertoPereira Correia.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.

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.



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? Ontem, a UMP  con-versou sobre essas questões ereuniu todo mundo no "Troca",um encontro sobre a vida profis-sional e cristã.Para esse bate-papo, estiveramconosco o PB. JOÃO FERNANDES(Administrador da Federaçãodas Cooperativas Estaduais deServiços em Oftamologia e repre-sentante de todos os médicosoftalmologistas junto às opera-doras de plano de saúde) e,diretamente de São Paulo, oPb. Claudio Paiva, Diretor Co-mercial da Kuka, fabricante demamadeiras e artigos infantiscom abrangência internacional.- #SomosUm de maio está che-gando! Será no próximo sába-do, dia 7, às 18:00h, com a pa-lavra do Rev. André Esteves, daIgreja Presbiteriana de Gover-nador Portela, em Miguel Pereira.Como devemos e podemos lidarcom as segundas chances? Quersaber? Chega aí!

I N P A R
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a me-nores carentes devem procurar oPb. Vitor Camarinha.

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

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de segunda-feira a quinta-feira, o Rev. CidCaldas está na Igreja à dispo-sição dos que queiram com eleconversar.As entrevistas com o Pastordevem ser agendadas, pelo te-lefone, com a Secretária daIgreja, Leila Ferreira.

EM CONVERSA COM O PASTOR
Às quintas-feiras, às 19:00h, oRev. Cid Caldas se encontra noSantuário com os interessadosem refletir em nossa identi-dade cristã e eclesiástica, sem-pre numa perspectiva bíblico-teológica.COMPAREÇA.

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, excelente ins-trumento de divulgação da Igrejae 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.

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.



NOVOS MEMBROS
Os irmãos que estão frequen-tando a Igreja e desejam tor-nar-se membros de nossa co-munidade devem procurar oPastor, Rev. Cid Caldas.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.

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

QUADROS DE AVISOS
Sob a supervisão pastoral eassociados ao Boletim Domini-cal, são eficaz instrumento dedivulgação da dinâmica eclesial.Por isso, devem ser regular-mente consultados pelos mem-bros da Igreja, sobretudo.

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.

            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 12- 01 de maio de 2016                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

   “ LIDERANÇA COMBINA COM HUMILDADE” 

“Pagai a todos o que lhes é devido : ...a quem respeito , respeito , a quem honra, 

honra.” Romanos 13:7  

 
“ 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  

         Era uma vez  um rei que tinha dois filhos ... gêmeos. 
          Ou seja , os dois  irmãos tinham a mesma idade e qualquer um deles poderia 
tomar o lugar do pai assim que  o rei morresse. E esse rei deveria determinar quem 
seria o melhor líder.  
          Deu,  então , uma mesma tarefa para os dois e passou a observar como cada 
um deles iria desenvolvê-la.  
          A tarefa era simples : fazer um bolo junto com quatro cozinheiros.   
          Durante toda a preparação do bolo , o filho Nº1 gritava ordens aos seus 

cozinheiros  e não deixava que eles dessem nenhuma opinião , mesmo sabendo 
que eles estavam acostumados com as tarefas da cozinha.Os cozinheiros , mesmo 
nervosos , terminaram um lindo bolo.  
           O filho Nº2 se juntou ao seu grupo de cozinheiros , aprendeu também a 

preparar o bolo , deu oportunidade para que eles opinassem  , e preparou um bolo 
igual ao do irmão.     
          Os bolos eram iguais , mas o filho Nº2 acabou sendo o novo rei. Ele conduziu 
melhor seus empregados que se alegraram em cumprir a tarefa. Ele foi um bom rei, 
respeitado e honrado sempre.  
         A Bíblia nos ensina que devemos ter respeito com as autoridades , as pessoas 
que nos lideram,  e é assim que devemos agir.  Também nos ensina a sermos 
líderes justos e sábios.  
              Certa vez os apóstolos foram presos a mando de autoridades que não 
tinham nenhuma acusação a fazer. Apenas estavam “ tomados de inveja” , como diz 
na Bíblia. Os apóstolos não reagiram à prisão , não discutiram as ordens. À noite 
foram libertos pelo anjo do Senhor , nosso Deus , aquele que tem toda autoridade . 
            Autoritarismo é ser injusto e sem razão . Ter autoridade é ser justo , humilde 
e verdadeiramente servo de Deus.  
              PARABÉNS REV.MIGUEL MARQUES RODRIGUES ! O SENHOR TEM 
SIDO UM LIDER JUSTO , HUMILDE E AMOROSO ! UM VERDADEIRO SERVO 
DE DEUS ! 

                                                                       Beijos fraternos ,Ilda                                                                      

              (saiba mais em Romanos 13:1-7 ; Atos 5:17-32 )            
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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 : - ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação para crianças  
                                                         /APEC/vol. Verde nº3)                
Alô! Alô! Aqui estamos nós! 
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz. 
Quietinhos vamos pois ficar ,  
p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar. 
 
3-Oração de Louvor : Nosso Deus é maravilhoso!!! Vamos dizer 
isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica –João 10:11-15   
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
“Eu sou o bom pastor . O bom pastor dá a vida pelas ovelhas “            

                                João 10:11 

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 pela semana que tivemos no Seu cuidado. 
 
8-Mensagem – Tia Ilda  

 
10-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! 
 
 10-Palavra Pastoral e Benção 
 
11 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 
       Tenham uma semana abençoada!!!!    

 
Aniversariantes maio 

         HELENA ARRUDA LENZ CESAR 02/05 
1 ANO 

 

         MARIA CHAVES DO NASCIMENTO 23/05    2 ANOS 

 

"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) 

  

 



IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGORua da Passagem, 91 – Rio de Janeiro
18h                             01/05/2016

Ordem do Culto do Senhor
Culto de gratidão pela vida e ministério doREV. MIGUEL MARQUES RODRIGUES

Concessão do Título de Pastor Emérito
ADORAÇÃO

“Vinde, cantemos ao SENHOR, com júbilo, celebremos o Rochedo da nossa salvação.
Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos”. (Sl 95:1-2)
MOMENTO DE SILÊNCIO
PRELÚDIO: CORO MARCELLO GANTER – Oh! Dai graças ao Senhor
Don Gardner – Trad.: J. W. Faustini
SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
33 NC – MARAVILHAS DIVINAS
George Coles Stebbins – Salomão Luiz Ginsburg
1. Ao Deus de amor e de imensa bondade,
Com voz de júbilo, vinde e aclamai!
Com coração transbordante de graças,
Seu grande amor, todos, vinde e louvai!
No céu, na terra, que maravilhas
Vai! Operando o poder do Senhor!
Mas seu amor aos homens perdidos,
Das maravilhas é sempre a maior.
2. Já nossos pais nos contaram a história
De Deus, falando com muito prazer.
Que nas tristezas, nos grandes perigos,
Ele os salvou por seu grande poder.
3. Hoje, também, nós bem alto, cantamos
Que as orações Ele nos atendeu;
Seu forte braço, que é tão compassivo,
Em nosso auxílio Ele sempre estendeu.

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E LOUVOR

4. Como até hoje, e daqui para frente,
Ele será nosso eterno poder,
Nosso Castelo bem forte e seguro,
E nossa fonte de excelso prazer.



45 NC - A DEUS LOUVAI
John Henry Maunder – Henry Watson Fox – Adapt. Henry Maxwell Wright
1. Milhares de milhares ouço
Cantando a Deus com gratidão,
A Cristo, o Salvador, louvando
Por sua grande Redenção.
“A Deus louvai”! - Em coro clamam;
“A Deus louvai - pois nos amou!
E, pelo sangue do Cordeiro,
De toda mancha nos lavou! “
2. O mesmo salmo triunfante,
Em tons de santa exultação,
Por todo o mundo vai subindo
A Deus, autor da Redenção.
“A Deus louvai” — nos vales soa
E os montes fazem ecoar:
“A Deus louvai, o Deus da Graça,
Que aos pecadores quer salvar”!

CONTRIÇÃO
“Ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel,ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra que deste emherança ao teu povo. “ (2 Crônicas 6:27)

LEITURA BÍBLICA ALTERNADA: Salmo 23
128 NC – COMUNHÃO PRECIOSA
George Coles Stebbins – Ellen Lakshmi Goreh – Trad.: Myron August Clark

1. Preciosas são as horasNa presença de Jesus!Comunhão deliciosaDa minha alma com a luz.Os cuidados deste mundoNão me podem abalar,Pois é ele meu abrigoQuando o tentador chegar.
2. Ao sentir-me rodeadoDe cuidados terreais,Irritado e abatido,Ou em dúvidas fatais,A Jesus eu me dirijoNesses tempos de aflição;As palavras que ele falaTrazem paz, consolação.

3. Se confesso meus temores,Toda minha imperfeição,Ele escuta com paciênciaEssa triste confissão.Com ternura repreendeMeu pecado e todo mal;É Jesus o meu Amigo,O melhor e mais leal.
4. Se quereis saber quão doceÉ a divina comunhão,Podereis mui bem prová-laE tereis compensação.Procurai estar sozinhosEm conversa com Jesus,Provareis na vossa vidaO poder que vem da cruz.

3. E nós, teus santos pés cercando,
Enquanto militando aqui
As nossas vozes elevamos
Para exaltar, Senhor, a ti.
“A Deus louvai” - também clamamos!
“A Deus louvai, supremo Rei!
E glória, honra, majestade
A Cristo, o Salvador, rendei! “
4. Das trevas fomos nós chamados
À tua pura e santa luz!
Da escravidão e do pecado
Nos libertaste pela cruz.
“A Deus louvai! “ - Cantemos todos!
“A Deus louvai, que nos remiu,
E filhos seus e seus herdeiros,
Em Cristo, nos constituiu”!



MOMENTO DE SÚPLICA E INTERCESSÃO
ORAÇÃO SILENCIOSA
ORAÇÃO PASTORAL
PROMESSA DA GRAÇA: “Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos
atemorizeis diante deles, porque o SENHOR, vosso Deus, é quem vai
convosco; não vos deixará, nem vos desamparará”. (Deuteronômio 31:6)
QUARTETO 4 CANTOS – UM VENCEDOR (Jader Santos)

CONSAGRAÇÃO
“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? O SENHOR é a

fortaleza da minha vida; a quem temerei? “ (Salmos 27:1)
ENTREGA DE DÍZIMOS E OFERTAS
61 NC – GRAÇAS DOU POR ESTA VIDA
John Alfred Hultman – August Ludwig Storm – Trad.: Alice Ostergren
Denyszczuk1. Graças dou por esta vida,Pelo bem que revelou,Graças dou pelo futuroE por tudo que passou.Pelas bênçãos derramadas,Pelo amor, pela aflição,Pelas graças reveladas,Graças dou pelo perdão.
2. Graças pelo azul celesteE por nuvens que há também,Pelas rosas no caminhoE os espinhos que elas têm.Pelas noites desta vida,Pela estrela que brilhou,Pela prece respondidaE a esperança que falhou.

ORAÇÃO DE DEDICAÇÃO DE DÍZIMOS E OFERTAS
SAUDAÇÃO AOS VISITANTES

EDIFICAÇÃO
“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos”. (Sl 119:105)

CORO MARCELLO GANTER – Qual teu chamado? (Pepper Choplin)
MENSAGEM: Rev. Wladymir Soares de Brito

MD Pastor da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara

3. Pela cruz e o sofrimento,E, afinal, ressurreição,Pelo amor, que é sem medida,Pela paz no coração;Pela lágrima vertidaE o consolo que é sem par,Pelo dom da eterna vidaSempre graças hei de dar.



OUTORGA DA EMERÊNCIA AO REV. MIGUEL MARQUES RODRIGUES
“Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que

evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos”.
(Hebreus 6.10)CERIMÔNIA DE EMERÊNCIA

PALAVRA DO CONSELHO DA IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
REGISTROS DE GRATIDÃO

PALAVRA DO PRESBITÉRIO DO RIO DE JANEIRO
PALAVRA DO SÍNODO DO RIO DE JANEIRO
PALAVRA DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELA VIDA E MINISTÉRIO
PALAVRA DO PASTOR EMÉRITO DA IGREJA

DESPEDIDA
“ Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo; também pôs a eternidade no coração
do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio

até ao fim”. (Eclesiastes 3:11)
163 NC – DIREÇÃO DIVINA
George Coles Stebbins – Sarah Poulton Kalley
1. As tuas mãos dirigem meu destino!
Ó Deus de amor, que seja sempre assim!
Teus são os meus poderes, minha vida;
Em tudo, eterno Pai, dispõe de mim.
Meus dias sejam curtos ou compridos,
Passados em tristezas ou prazer,
Em sombra ou luz, de acordo com teu plano,
É tudo bom se vem do teu querer.
2. As tuas mãos dirigem meu destino,
Por mim cravadas na sangrenta cruz!
Por meus pecados foram traspassadas,
Bem posso nelas descansar, Jesus!
Nos céus erguidas, sempre intercedendo,
As santas mãos não pedirão em vão;
Ao seu cuidado, em plena confiança,
Entrego a minha eterna salvação.
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
TRÍPLICE AMÉM
POSLÚDIO: CORO MARCELLO GANTER – Que Deus te abençoe e guarde

         John Rutter – Trad. Clara Albuquerque

3. As tuas mãos dirigem meu destino,
Acasos para mim não haverá!
O grande Pai vigia o meu caminho,
E sem motivo não me afligirá!
Encontro em seu poder constante apoio,
Forte é seu braço, insone o seu amor;
Por fim, entrando na cidade eterna,
Eu louvarei meu Guia e Salvador.
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