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Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

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 16h30min, 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
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Para Pensar

Mãe, teu nome é simplicidade
REV. ISAÍAS CAVALCANTI SILVA

Mãe, figura simples e sublime,
Mistura de mulher e heroína,
És obra-prima da humanidade,
És a mais completa criação divina.
Nem mesmo o hábil pintor,
Com a sensibilidade de sua arte,
Pode, a contento e em essência,
No limite da tela retratar-te.
O escultor com sua agilidade,
Não torna verossímil tua ternura;
Pois tua imagem, quase infinita,
Não caberia  numa escultura.
O cantor, com sua voz maviosa,
Tenta descrever-te em sua melodia.
Transcendes a letra e a música,
Tua vida é a mais completa sinfonia!

O escritor, mestre das palavras,
Com sua experiência e criatividade,
Mesmo que diga o que outros não disseram,
Não traduz o que és na realidade.
O psicólogo, exímio avaliador
De cada gesto, cada reação,
Não poderá diagnosticar-te plenamente,
Porque amas o além da razão!
Quem sabe o filósofo, em seu conhecimento,
Poderia mensurar tua vida e obra.
Creio que não, pois o que tu és
Vai além de tudo e ainda sobra.
Somente o filho pode descrever-te,
Em tua natureza, carinho e labor,
Em palavras, lágrimas e sorrisos,
Pela ótica inexcedível do amor!



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo Severino
Diáconos               Aureliano Dutra, Michel Jarque e

Jorge Sarito
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Stella Junia

            Coro Marcello Ganter
Noite:    Grupo Kaleo

 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:
c) o Sínodo, que exerce jurisdição sobre três ou mais presbitérios;
d) o Supremo Concílio, que exerce jurisdição sobre todos os concílios.

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          Vitor Camarinha
Diáconos            Joaber Sales, Marco Aurélio e

José  Baía
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Jarque

             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



UM DOMINGO ABENÇOADO
No domingo passado vivemosmomentos de intensa emoção eamor. No culto vespertino tive-mos a oportunidade de agra-decer a Deus pela vida e minis-tério do Rev. Miguel MarquesRodrigues. Noite edificantecom grande afluência de ir-mãos e irmãs onde foi outorga-do o Título de Pastor Emérito daIgreja Presbiteriana de Botafogoao Rev. Miguel. Ana Cristina eRev. Miguel fazem parte de nos-sa história e continuam a serreferenciais de bênçãos do Se-nhor.

CORO MARCELLO GANTER
Depois de um período de cuida-dos maternais, nossa querida Cla-ra Albuquerque reassume adeireção do Coro neste domingoenriquecendo a dinâmicalitúrgica do Culto Matutino. Nãopoderíamos deixar de registrar agratidão de toda a Igreja pelo com-petente trabalho realizado pela NinaCardoso. Muito Obrigado!

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.

CEIA NO PRÓXIMO DOMINGO
No próximo domingo, no cul-to matutino, participaremos daCeia do Senhor. É sempre opor-tunidade de autoexame, deedificação e de recebermos aJesus Cristo, espiritualmen-te. Não participar da Santa Co-munhão é enfraquecer-se es-piritualmente. Pense nisso!

OREMOS PELOS ENFERMOS
    Há pessoas em nosso meioque estão passando por mo-mentos difíceis em relação asaúde. Lembre-se de colocaresses irmãos e irmãs diante doSenhor. Para ajudar sua ora-ção, eis os nomes daqueles queforam informados ao pastor:Presb. Paulo Severino da SilvaFilho, Diác. Jorge Sarito, ClairDoble, Washington (esposo daDáurea), Almte. José CarlosCoelho de Sousa, Manoel (espo-so da Maria Emília) e pela nossaamada Bibi (Gabriela ManhãesNóbrega).

A IGREJA E AS REDES SOCIAIS
     Nossa Igreja está conectadanas redes sociais. Temos nossosite no ar. Visite-o para conhe-cer um pouco mais do trabalhodas forças vivas da Igreja. Tam-bém, no Facebook temos umapágina da Igreja; um grupo paraMembros da Igreja; Grupo daSAF; Grupo da UMP; Grupo daUPA. Se você ainda não faz partede nenhum desses grupos, quetal se conectar também nainternet?



RECEPÇÃO DE MEMBRO
Mary Angela Benford Nuccique frequenta nossa igreja já háalguns anos professou publica-mente sua fé e foi batizada nodomingo passado. Mary é umapessoa extremamente carinho-sa e sua convicção de fé abençoua todos que tiveram a oportuni-dade de ouvir seu belo testemu-nho. Agradecemos ao Senhorpor trazer suas ovelhas paracongregarem aqui na Igreja. Evocê? Já é membro da Igreja? Oque falta para declarar sua féem Cristo Jesus e ser parte doCorpo de Cristo aqui reunido.

BATISMO DE MENOR
A pequena Ana BeatrizAlbuquerque Pagani foi consa-grada ao Senhor através do batis-mo. Filha de nossa querida ma-estrina Clara e do nosso estima-do Leonardo. Rogamos ao Se-nhor que dê sabedoria aos paispara criar a pequena Ana Beatriznos caminhos do Senhor.

UPA -BOTAFOGO
Atenção adolescente! Venhaparticipar das programaçõesconosco. Nossas atividades podemser conhecidas através do Facebookda UPA (fale com a Nathalia Sathlerpara ser adicionado) e tambémpelo WhatsApp (fale com a ClaudiaGrammatico para ser adicionado).Nosso próximo REUPA, que é oencontro nos lares dos Ado-lescentes, já está marcado, será nodia 28/05. Logo informaremos olocal. Marque na sua agenda eesteja conosco! 

A N I V E R S A R I A N T E S
Dia 08: Wanda Siveira (2527-9763), Rodrigo da Gama Fagundes(98390-2226). Jairo Luis Jacquesda Matta (2295-1638), FelipeVictalino Ganzarolli de Almeida(2268-8212); Dia 10: LourdesMartins Cardoso (2275-5676),Claudia Pereira Caldas (484-6708),Dia 11: Elizabeth de Almeida Bar-ros (2290-2382), Waleska MaiaPimentel Vieira (2542-1413),Roberto Dornelas de Melo (DF),Rachel Simplicio Ferreira (2266-1703); Dia 12: Maria HelenaChamorro Cardoso (2295-0005),Ana Maria Thevenet Aita (2295-9883); Dia 13: Marilene Duarte daCosta; Dia 14: Clóvis de Oliveira

(2242-3690).
AGRADECIMENTO

Agradeço à Igreja de Botafogo,pelo carinho e pelas surpresas,que foram muitas, por ocasiãodo meu aniversário. Palavras,gestos e presentes que alegra-ram meu coração e o da minhafamília. É muito bom ser Igrejacom vocês. Registro aqui mi-nha gratidão e meu muitoobrigado! Lic. Diego Stallone,Bianca e Davi.
SERMÕES GRAVADOS

As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encontram-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.



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, às16hs, no Salão Social.É uma excelente oportuni-dade de aprendizado bíblico,em ambiente de alegre e diver-tida confraternização.

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

CHURRASCÃO MOCIDADE
Dia 21 de maio, às 13h, temChurrascão da Mocidade! A ideiaé que tenhamos um gostoso mo-mento de confraternização, ale-gria e.....CARNE!  As inscriçõespodem ser realizadas com qual-quer membro da diretoria. O va-lor é de R$ 25. O churrascão serána escola ICE (Rua São Salvador,49 – Laranjeiras). Não fique defora!

ABRIGO PRESBITERIANO
Os interessados no sustento des-sa obra de assistência a idososdevem procurar a irmã AnaLucia Caldas

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.

V I S I T A N T E S
Estiveram conosco no domingopassado Ivone Stanízio e ToledoPiza Araujo, André F. Vaz eYolanda L. Tavares; Sandro,Adriana, Pedro e Gabriel Milek.A cada um deles nossa sau-dação fraterna, desejando re-vê-los em outras oportunidades.

PALAVRA E ORAÇÃO
Às quartas-feiras, às 15hs, noSantuário, nossa querida irmãLuzia Soltesz orienta encontrode reflexão bíblica, cânticos epreces.



REUNIÃO DE ORAÇÃO
 Venha estar conosco às terças-feiras, às 19hs, para juntos, emprece, agradecermos a Deus asbênçãos recebidas, suplicarmos asua assistência e intercedermospelos nossos queridos. O encontrotem a orientação da  UPH - BOTAFOGO.

ACAMPAMENTO
Pessoal! Nosso tão esperado acam-pamento será nos dias 16 a 18 deSetembro no Hotel Renovo emItaboraí (Rod. RJ-116, Km 4,5). Sevocê desejar pode conferir as fotos doespaço no site: hotelerestaurante-renovo.com.brVamos aos investimentos...Hotel+Ônibus, R$ 240.  Se for decarro, R$ 195. Quanto às criançasde até 2 anos são isentas e as de 2a 10 o valor do hotel fica por R$ 60ou R$ 110 se forem de ônibus.Todos os valores podem ser par-celados em até 4 vezes!! As parcelastem vencimento para todo o dia 15do mês! As inscrições podem serfeitas com qualquer membro dadiretoria.

CONSELHO DA  IGREJA
Está convocado para reunir-seno próximo dia 14 de maio, às08h30min, no Salão Social.

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de segunda-fei-ra a quinta-feira, o Rev. Cid Caldasestá na Igreja à disposição dos quequeiram com ele conversar.As entrevistas com o Pastordevem ser agendadas, pelo tele-fone, com a Secretária da Igre-ja, Leila Ferreira.

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 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº 13- 08 de maio de 2016                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

   “ Joquebede e Eunice” 

“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus , porquanto é necessário que 

aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe... »Hebreus 11 :6a  

 
“ 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  dois meninos : Moisés e Timóteo. 
         A história dos dois é verdadeira e está escrita na Bíblia . Eles não 
viveram na mesma época , nem se conheceram  pessoalmente ,mas a 
história de cada um deles tem muita coisa em comum . E até se parece com 
a nossa história em alguns pontos. Quer ver só ?  
          Os dois tinham mãe. Eu tenho , embora  a minha já esteja morando 
com nosso Deus no céu. A  mãe de Moisés era Joquebede e a mãe de 
Timóteo ,  Eunice.  
           Os dois precisavam de proteção. Moisés ainda não tinha nascido , 
estava na barriga da Joquebede , e já era perseguido pelo Faraó do Egito , 
lembram ? O Faraó disse que todos os bebês meninos que nascessem 
seriam mortos.  
            Timóteo estava sendo chamado ainda com pouca idade para pregar 
o evangelho , e naquela época isso era muito perigoso , os cristãos eram 
perseguidos e muitas vezes mortos por falar da Salvação em  Jesus. 
            As mães dos dois ficaram com medo , temendo pela segurança dos 
filhos. A nossa mãe também cuida da nossa segurança não é ? - ‘  Toma 
cuidado quando atravessar a rua !!, Leva o casaco que está frio ! 
Precisa comer pra ficar forte !!’ 
            E Joquebede e Eunice tinham outra coisa em comum .Elas tinham 
FÉ !! A Bíblia fala na ‘fé sem fingimento’ de Eunice.  Elas sabiam que 
podiam confiar em Deus e que tudo o que acontecesse com seus filhinhos 
estaria no controle de Deus.  
             As mães cristãs oram por seus filhos , provam seu AMOR desta 
forma e mostram a grande FÉ que tem em Deus , principalmente quando 
eles precisam estar longe delas.O carinho das mães pelos seus filhos não 
acaba e eles são sustentados , longe ou perto pela oração de fé de 
Joquebedes e Eunices que andam por aí. Feliz dia da mães !!!!!! 
                                        Beijos maternais ,tia Ilda                                                                      
       (saiba mais em Hebreus 11  e  2 Timóteo1 :3-5 )            
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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 : MÃEZINHA ( Mig Meg)  
Minha mãezinha querida, hoje é um dia sem par! 
Cantamos com alegria , viemos aqui festejar. 
Aceita mãezinha querida  
As flores de gratidão  
Devo a ti a minha vida , te amo ,mamãe ,de coração. 
 
3-Oração de Louvor : Vamos dizer isso a Ele? Nosso Deus é 
maravilhoso!!! 
 
4-Leitura Bíblica – Salmos 24:1-4  
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
“Sem fé é impossível agradar a Deus...” Hebreus 11:6a 

 
6-Oração de súplica e agradecimento: Vamos pedir a proteção de  
Deus e agradecer pela semana que tivemos no Seu cuidado. 
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
8-Cântico : - Mamãe, eu te amo de montão  ( Mig Meg) 
Eu era um tiquinho na barriga da mamãe 
Agora eu sou grandinho 
ainda gosto de um colinho 
Mamãe, eu te amo de montão /Mamãe, pra você esta canção 
Tão maravilhoso é o amor que Deus plantou 
Um amor precioso entre nós assim formou 

Mamãe, eu te amo de montão /Mamãe, pra você esta canção 
Eu te amo de montão! 
 
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 

               TIA  BÁRBARA SATHLER 24/05  

 

"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  

                         (0 a 12 anos) 
 
9h30min- Culto das crianças 
10h15min-  Abertura da EBD ( +ensaio para eventos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária) 
18h- 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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