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Candidato
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Conselho da Igreja
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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.
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SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h00 às 17h00, no Salão 
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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
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Para Pensar

O ESPÍRITO SANTO É PRESENTE – É DEUS EM NÓS

REV. CID CALDAS
Jesus ao reassumir a glória que teve com o Pai, desde a fundação do mundo,

para que não ficássemos órfãos, nos enviou o Espírito Santo. Quando Jesus disse:
“Não vos deixareis sós” – Ele nos garantiu que sua obra não seria interrompida por
ocasião de sua morte e glorificação. Nós não fomos largados por Deus a própria sorte.
Deus é presente em nós. Por isso dizemos que Deus é por nós; Jesus é Deus conosco
(Emanuel); e o Espírito Santo é Deus em nós.

Através do Espírito Santo nós não fomos apenas capacitados a desempenhar a
missão que dele recebemos, mas desfrutamos de sua presença e de sua paternidade.
Desfrutamos das mesmas bênçãos que os discípulos e os apóstolos desfrutaram tempos
atrás. Como ele age?

Jesus nos diz que viria O OUTRO CONSOLADOR, O Paráclito – aquele que aconselha,
exorta, consola, fortalece, intercede e estimula. Este é o Espírito Santo. A Bíblia nos
ensina que o Espírito Santo: HABITA O CRENTE – “Não sabeis que sois santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós”? (1 Coríntios 3:16) ENSINA A VERDADE – “Quando,
porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade,
que dele procede, esse dará testemunho de mim”; (João 15:26)

É muito importante que você que tem fé, que é crente, saiba que o poder do
Espírito Santo é colocado à nossa disposição para desempenharmos a missão que
temos no mundo e para resistirmos às tentações, as lutas e as provações. Mas,
infelizmente, há pessoas que não se apropriam desse poder, ou chegam a achar que
o poder é seu mesmo. A ação da Igreja revela o quanto o Espírito Santo está fazendo
por nosso intermédio. Porque serviço cristão é o que o Espírito Santo faz por nosso
intermédio e não é o que nós fazemos por nossa própria conta.

Por isso, Paulo nos admoesta: “E não vos embriagueis com vinho, no qual há
dissolução, mas enchei-vos do Espírito”, (Efésios 5:18); “Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito”. (Gálatas 5:25) “Digo, porém: andai no Espírito e jamais
satisfareis à concupiscência da carne”. (Gálatas 5:16)

Você acredita que há pessoas que têm medo de pensar neste assunto porque
julgam que toda ação parte de Deus em nosso favor? Isso é verdade. Mas não podemos
nos esconder atrás disso para justificar uma vida cristã mais ou menos. O enchimento
do Espírito é algo que, se por um lado é passivo, pois o Espírito nos enche, por outro é
ativo, pois temos responsabilidade de buscar esse enchimento. Deus opera e o homem
coopera. A maior consequência da plenitude do Espírito é o desenvolvimento natural
do FRUTO DO ESPÍRITO (leia Gálatas 6:16-26). Hoje celebramos Pentecostes. Que tal você
refletir sobre seu relacionamento com o Espírito Santo?



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral

  Art. 63.   Nenhum documento subirá a qualquer concílio, senão porintermédio do inferior competente, salvo quando este recursar-se aencaminhá-lo.

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          Eduardo Gouvêa
Diáconos             Leonardo Medeiros, Fábio Severino e

Michel Jarque
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Jarque

             Quarteto 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



DEUS ESTÁ SEMPRE NO CONTROLE
Este é o tema que a EscolaDominical dos Jovens e dos Adul-tos começou a estudar. Trata-sedo estudo acurado do livro de Jó.Esta é uma oportunidade de cres-cimento espiritual. Planeje-separa estar na Escola Dominicalàs 9h30min.Nossas crianças tem um espaçoespecificamente planejado paraelas no 3º andar. Lá elas são dividi-das por faixa etária e, através dotrabalho voluntário de irmãos eirmãs, aprendem das coisas deDeus. Que tal trazer seus filhos?Ou, quem sabe, convidar seus fi-lhos para trazerem seus netos?Nossa UPA, por sua vez, começousuas aulas com o tema “Engolidospela cultura pop”, refletindo bibli-camente sobre a cultura que nosenvolve.

OREMOS PELOS ENFERMOS
Lembre-se de colocar essesirmãos e irmãs diante do Senhor.Para ajudar sua oração, eis osnomes daqueles que foraminformados ao pastor: ClairDoble, Diác. Jorge Sarito, Almte.José Carlos Coelho de Sousa,Luiz Gintner, Presb. PauloSeverino da Silva, Washington(esposo da Dáurea).

AGENDA DOS ADOLESCENTES
As atividades podem ser co-nhecidas através do Facebookda UPA (fale com a NathaliaSathler para ser adicionado) etambém pelo WhatsApp (falecom a Claudia Grammaticopara ser adicionado).

CHURRASCÃO DA 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 Rua Pereira de Almeida 7,churrasqueira (esquina com arua Barão de Ubá).  Se você for deMetrô desça na estação do Estácioou Afonso Pena; ou pegue o ôni-bus o 432. Não fique de fora!

ACAMPAMENTO
Lembre-se! Nosso acampa-mento será nos dias 16 a 18 deSetembro no Hotel Renovo emItaboraí (Rod. RJ-116, Km 4,5).Investimento: Hotel+Ônibus -R$ 240; Se for de carro - R$ 195.Crianças de até 2 anos são isen-tas e as de 2 a 10 o valor do Hotelfica por R$ 60 ou R$ 110 seforem de ônibus. Todos os valo-res podem ser parcelados ematé 4 vezes!! As parcelas temvencimento para todo o dia 15do mês! As inscrições podem serfeitas com qualquer membro dadiretoria.

INPAR
O Instituto Presbiteriano Rev.Álvaro Reis é uma histórica ins-tituição que se dedica ao cuida-do das crianças através de pro-jetos sociais. Ele é mantido atra-vés de ofertas voluntárias. Osinteressados no sustento dessaobra de assistência a menorescarentes devem procurar o Pb.Vitor Camarinha



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.

PALAVRA E ORAÇÃO
Às quartas-feiras, às 15hs, noSantuário, nossa querida irmãLuzia Soltesz orienta um aben-çoado encontro de reflexão bí-blica, cânticos e preces.

ENCONTRO DA UPA- SAVE THEDATE
Nosso próximo encontro noslares  já está marcado, será no dia28/05. Logo informaremos o lo-cal. Marque na sua agenda eesteja conosco!

ENCONTRO À MESA
Promovido  pela UPA-Botafogo,será realizado no próximo dia22 de maio, no Salão Rev.Miguel Marques Rodrigues,após o Culto Matutino. Parao melhor planejamento doencontro, adquira seu ingres-so, desde já, com as jovensCláudia Grammatico, EliseRégis e Vitória Castro. O al-moço, além de delicioso, éuma excelente oportunidadede comunhão.

ANIVERSARIANTES
Dia 15:  Alice Nani Scott (Ingla-terra), Eliane de Maria Assun-ção de Abreu (2538-1392); Dia16: Maria Bernadete Jucá Ne-ves , Daniel Frony Baptista(2539-5416), Raquel TavaresBoy da Silva (2543-3297),Lusinete Alves de Almeida(2527-4369), Taynah PereiraGonçalves (2537-5400; Dia 18:Norival Viana da Silva (2723-6804), Renato Souza da Costa,Rita de Cassia de Oliveira Gon-çalves (2541-9714), AloísioSabóia Júnior (2295-0470); Dia19: Jorge Néris da Silva (2531-1589); Dia 20: Anderson doNascimento Paulino (2538-1026), Marcelo Freitas da Cu-nha (2258-8815), Juan LealPereira da Silva (2527-2768),Fernando Brito Bispo (98466-6255).

DOAÇÃO DE BÍBLIAS
Nossa Igreja tem mantido,através de doação anônima,um ministério de entrega deBíblias aos visitantes que aquichegam e não são crentes. Éimportante que você, mem-bro da Igreja, quando no mo-mento de recepção aos visi-tantes, ver alguém perto devocê se levantar, depois de omesmo ser apresentado, cum-primente-o em nome da Igre-ja e, se o mesmo não for cren-te, ajude o Diácono de plan-tão a entregar-lhe um exem-plar da Bíblia. Lembre-se:“Lâmpada para os meus pés étua palavra, e luz para o meucaminho”. (Sl 119:105)



APRENDENDO COM TIMÓTEO
Você já se inscreveu? Não deixepara depois, porque no próximo dia15 deste mês serão divulgados,pelo quadro de avisos, os grupos departicipantes. A “sabatina” acon-tecerá em 04 de junho próximo,às 16hs, no Salão Rev. MiguelMarques Rodrigues. É uma exce-lente oportunidade de aprendiza-do bíblico, em ambiente de alegree divertida confraternização.

SERMÕES GRAVADOS
As mensagens pregadas nos Cul-tos Dominicais encontram-se à dis-posição de todos. Para ouvi-las,consulte o SITE da Igreja ou adqui-ra cópias para você ou para umapessoa amiga. Faça sua encomen-da com Rachel Simplicio ou comAurea Madeira.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reu-nir-se no próximo dia 04 dejunho, às 08h30min, no SalãoRev. Miguel Marques Rodrigues.

ANIVERSÁRIO DO ABRIGOPRESBITERIANO
O nosso querido AbrigoPresbiteriano estará comemo-rando 56 anos de existência nopróximo dia 11 de junho. Às10hs será realizado o Culto emAções de Graças e, depois tere-mos um dia de confraterniza-ção. Um delicioso almoço e, àtarde um delicioso chá. São inú-meras atividades neste dia. Pla-neje-se para participar dessafesta. O endereço: Rua Lins deVasconcelos, 419 - Meier.

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

VISITANTES
Estiveram conosco no do-mingo passado Valma Ruggeri,Nadia Regina, Magda Ruggeri;Geny e Jean Meek; JaneteSangiacomo; e JaquelineCerqueira Vieira. A cada umdeles nossa saudação frater-na, desejando revê-los em ou-tras oportunidades.

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 cre-mos que Deus é fiel em cum-prir Suas promessas e não lhesomos fiéis na consagração denossas vidas e de nossosdízimos e ofertas, negamos oque cremos. Somos provadosem nossa fé, através de nossafidelidade. Deus nos confiou agrandiosa obra de proclama-ção do Seu Evangelho e nospromete bênçãos se a realizar-mos fielmente. Construímos erealizamos o Reino de Deusneste mundo não com pala-vras, apenas. A elas devemosacrescentar obras que expres-sem nossa fidelidade. Deus nãonos pede nada sem que, an-tes, não nos tenha dado tudo.



            A N O T A Ç Õ E SVOCÊ JÁ APANHOU SUA CADERNETADE CONTRIBUIÇÃO?
Os envelopes do 2º trimestrede 2016, encontram-se à dispo-sição dos membros da Igreja, aosdomingos, junto aos Diáconos dePlantão. Mas, se você ainda nãotem a sua, solicite a sua!

REUNIÃO DE ORAÇÃO
São momentos de bênção,compartilhar e de intensa ora-ção. Que já esteve na reunião deoração sabe da bênção que é.Venha estar conosco às terças-feiras, às 19hs. O encontro tema orientação da  UPH - BOTAFOGO,mas é aberto à toda Igreja.

MILA GINTNER ESTÁ NOS BRAÇOSDO SENHOR
Nossa irmã sofreu acidenteautomobilístico com seu mari-do, Luiz Gintner, e veio a fale-cer. Mila vinha à nossa Igrejacom certa regularidade e, noano passado, celebrou suas Bo-das de Ouro aqui conosco. Ore-mos pela família, rogando aoEspírito Santo, o Consolador,que ministre aos membros dafamília. O Senhor a deu e oSenhor a tomou; bendito seja onome do Senhor!

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de segunda-feira a quinta-feira, o Rev. CidCaldas está na Igreja à disposi-ção dos que queiram com eleconversar. As entrevistas com oPastor devem ser agendadas,pelo telefone, com a Secretá-ria da Igreja, Leila Ferreira.



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 14- 15 de maio de 2016                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

   Jesus é real !!!!! Ele existe !!!!!!! 

 “...assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que 

nele crê tenha a vida eterna.”  João 3 :14b-15a  

 
“ 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  

                              Quem foi Jesus ? Ele existiu ? Existe ?                      
            Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo há 2016 anos 
atrás e,33 anos depois , depois de  muitas curas e ensinamentos, foi 
condenado pelos homens e morreu na cruz para nos salvar. 
              Isso aconteceu para que se cumprisse uma promessa feita 
por Deus ao homem desde que ele pecou pela primeira vez e se 
afastou dEle ( Adão, lembram-se?)   . Deus prometeu porque  Deus 
nos ama e nos quer perto dEle.       
           Vocês acham fácil de entender? Mas quem está dizendo sou 
eu , a tia Ilda, em 2016 , e não vivi no tempo de Jesus, não é ? Mas 
eu e vocês cremos no que a Palavra de Deus , a Bíblia,  conta , e 
assim fica fácil entender . Então, também seria fácil se fosse dito 
pelo próprio Jesus , cara a cara, pessoalmente, quando Ele andou 
aqui na terra , não é?  
             Só que não foi fácil para um homem chamado Nicodemos 
que conversou pessoalmente com Jesus. E olha que era um homem 
estudioso e inteligente daquela época. Mas depois que Jesus 
explicou que: para ver o reino de Deus ( conquistar a vida eterna) 
ele precisava nascer de novo ( se tornar uma nova criatura , com 
outras atitudes, cheio do Espírito de Deus) ele infelizmente não 
entendeu.  
              Não acreditou em Jesus mesmo estando cara a cara com 
Ele. Jesus até falou: “ –Se ,tratando de coisas terrenas ,não me 
credes, como crereis ,se vos falar das celestiais?”   
                        Tenha certeza:  Jesus é real !!    
                                                                            Beijinhos ,  tia Ilda                           
 (saiba mais em João 3:1-15/ I Pe 1;13-25/  I Jo 3:7-10)     
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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 que já é domingo e 
estamos 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! A 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 – Salmos 24:1-4  
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém , o 

mundo e os que nele habitam .” Salmos 24:1 

 
6-Oração de súplica e agradecimento: Deus nos protege todos os 
dias . Vamos pedir que seja assim e agradecer pela semana que 
tivemos no Seu cuidado. 
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
8-Cântico AO SENHOR PERTENCE A TERRA (cd Life 

 kids 3 /cantando os princípios de Deus/ faixa 3) 

Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém 
O mundo e os que nele habitam e tudo o que na terra se contém. (bis) 
Os céus pertencem a Ele 
O sol , pra Sua glória. A lua e a natureza , e tudo o que na terra se contém . 
Ao senhor... 
O tempo e as estações, o dia e a noite também. 
Os homens e todo o universo e tudo o que na terra se contém! 
 

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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