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IGREJA

BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

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

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

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

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
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Para Pensar
PRECISAMOS PENSAR A IGREJA DE NOSSO TEMPO

Vivemos tempos de grande confusão no universo religioso.Especificamente, na Igreja cristã e evangélica em nosso país. É tempo daIgreja fazer uma análise estrutural.A prática religiosa tem demonstrado que muitos fiéis têm visto e“experimentado” a Igreja como um “self-service” onde ele busca o alimentoque quer, onde quer, do jeito que quer independente de coloraçãodenominacional. Por isso é preciso que se faça uma análise da estruturaeclesiástica. Algo diferente tem produzido cristãos que não estão muitointeressados em solidez e conteúdo, mas estão mais preocupados numaprática religiosa que satisfaça suas necessidades imediatas, lidando coma igreja estabelecida como um empecilho às suas conquistas religiosas.Num certo sentido, é preciso um vento de modernização no universocristão brasileiro. Não se trata de baratear ou negociar o Evangelho comojá fazem alguns, mas de ter a coragem de refletir sobre a forma de ser ede agir.A Igreja precisa refletir sobre a eficácia de sua atuação. Até a décadade 90, mais de noventa por cento da população brasileira se declaravacristã. Nas décadas subsequentes este número não é muito diferente,mas que impacto ético e moral a igreja cristã tem tido sobre a sociedade?Talvez seja muito cruel atribuir todo o mal que grassa no país aos cristãos,é verdade. Mas é preciso refletir sobre o conteúdo da pregação cristã eseu referencial profético e libertador. O universo de escolas, hospitais,instituições de ação social e educacional que estão vinculadas as igrejascontribuíram e tem contribuído para o crescimento do país, mas é precisoavaliar porque a mensagem transformadora do Evangelho não tem setraduzido em vida, em compromisso comunitário e em agente diferenciadornuma ação que seja íntegra e ética no meio em que se está.O ponto de partida, neste emaranhado é a reflexão sobre a TRANSMISSÃO
DA FÉ. É preciso retirar tudo aquilo que se agregou a este conceito simplesque é apenas uma mediação eclesial para colocar as pessoas em sintonia com aPalavra de Deus e favorecer o crescimento na fé. O Conceito é de simplicidadebíblica. O conceito de Deus e do ser humano não é claro: A definição tradicionalprecisa ser traduzida ética e teologicamente para o contexto. É preciso voltarà pureza e simplicidade do Evangelho. Talvez, antes de falarmos detransmissão, precisemos refletir muito sobre CONVERSÃO. Como possotransmitir aquilo que não creio, não vivo e não encarna. “Não é apenas umproblema de transmissão da mensagem, mas de reconhecimento damensagem”4. Rev. Cid CaldasPastor da Igreja



PLANTÃO DE HOJE
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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral
Art. 64.   De qualquer ato de um concílio, caberá recurso para o imedi-atamente superior, dentro do prazo de noventa dias a contar da ciência do atoimpugnado.
Parágrafo único. Este recurso não tem efeito suspensivo.

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          Esequias Sales
Diáconos            Joaber Sales, Aureliano Dutra e

Jorge Sarito
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Jarque

             Solista: Elzi Sclair
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



ELAINNE E MANUELA AMAYAFORAM RECEBIDAS COMO MEM-BROS DA IGREJA
No domingo passado tivemosa grata alegria de receberElainne Christine CrescenteMachado como membro de nos-sa Igreja. Elainne é casada comBruno Sevanes Amaya e nomesmo dia consagraram a pe-quena Manuela MachadoAmaya ao Senhor através doBatismo. Nossa oração é queDeus permita que eles seentrosem na vida de nossa co-munidade e que a queridaManu cresça em nosso meio.Se você ainda não é membro daigreja, que tal considerar isso?

UMA SEMANA ABENÇOADA
Nossa Igreja tem orado porirmãos que precisaram pas-sar por intervenções cirúrgi-cas. Louvamos ao Senhorporque o Diác. Jorge Sarito, airmã Sueli Amaral e a peque-na Lara, depois de passarempor cirurgias já tiveram alta eestão em plena recuperação.Esperamos vê-los de volta aonosso meio.

OREMOS PELOS ENFERMOS

Lembre-se de colocar essesirmãos e irmãs diante do Se-nhor. Para ajudar sua ora-ção, eis os nomes daquelesque foram informados ao pas-tor: Clair Doble, Almte. JoséCarlos Coelho de Sousa, LuizGintner,  Presb.  PauloSeverino da Silva, Washing-ton (esposo da Dáurea).

ANIVERSARIANTES
Dia 23:  Maria Chaves do Nas-cimento (3215-3981); Dia 24: Ale-xandre Cunha Barros (3181-1176), Sueli Julia de AlmeidaPatrasso (2552-9656), Liandro deAlmeida Azeredo Lobo (2295-1362), Marcelo Teixeira (2567-9736), Barbara Sathler Pereira(2226-2475), Lindalva MariaGlass (2295-0021); Dia 25:Jeanine Costa (2549-5960),Giselle Meirelles Vianna Cardo-so (ES); Dia 26: Diac. LeaonardoCoelho de Medeiros(2671-6212);Dia 27: Luiz Carlos dos SantosBatista (2542-2560), AntonietaPinheiro de Araujo Nascimento(3025-0703); Dia 28: Bruna Bra-sil Chrispim de Oliveira (2525-3499), Maria da Glória Arruda(2527-0128).

VISITANTES
Estiveram conosco no domingopassado Paula B. Oliveira, BárbaraCouto, Livia S. Souza, Marcileia T.de Carvalho Silva, Suely Amaya,Raquel Harumi e Maria TheresaGuarilha Starec. A cada um delesnossa saudação fraterna, dese-jando revê-los em outras oportuni-dades.

SERMÕES GRAVADOS
As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encontram-se à disposição de todos. Paraouvi-las, consulte o SITE daIgreja ou adquira cópias paravocê ou para uma pessoa amiga.Faça sua encomenda com RachelSimplicio ou com Aurea Madei-ra.



APRENDENDO COM TIMÓTEO

Esperamos que você estejaestudando sobre Timóteo.Para te ajudar, dê uma lidano livro de Atos (capítulo 16a 20) e nas duas epístolas dePaulo a Timóteo. Você en-contrará no quadro de avi-sos, os grupos de participan-tes. O grande dia da “sabati-na” será 04 de junho próxi-mo, às 16hs, no Salão Rev.Miguel Marques Rodrigues.Para você que nunca partici-pou, esta é uma maneiralúdica de aprendermos maispersonagem bíblico.
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. Deusnão nos pede nada sem que,antes, não nos tenha dadotudo.

ACAMPAMENTO

   As inscrições já começaram.Não deixe para cima da hora!
Data: 16 a 18 de setembro;Local: Hotel Renovo em Itaboraí(Rod. RJ-116, Km 4,5);Investimento:Hotel + Ônibus = R$ 240;Se for de carro = R$ 195;Crianças (até 2 anos) são isentas;Hotel (Crianças de 2 a 10) = R$ 60Hotel + Ônibus (Crianças de 2 a10) = R$ 110;Todos os valores podem serparcelados em até 4 vezes!! Asparcelas têm vencimento no dia15 de cada mês! As inscriçõespodem ser feitas com qualquermembro da diretoria.
ENCONTRO DA UPA - SAVE THEDATE

Nosso próximo encontro noslares já está marcado, será nodia 28/05. Logo informaremoso local. Marque na sua agenda eesteja conosco!
CONSELHO DA IGREJA

Está convocado para reunir-se no próximo dia 04 de junho,às 08h30min, no Salão Rev.Miguel Marques Rodrigues.
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.



COMO ME TORNAR MEMBRO DAIGREJA?
A Igreja Presbiteriana deBotafogo é uma igreja compro-metida com a proclamação doEvangelho de Jesus Cristo. To-das as pessoas, independente-mente de raça, cor, credo,“status” social ou idade, são bem-vindas e estão convidadas a virfazer parte da vida e ministériodesta Igreja. Tornar-se membroda Igreja é muito simples. Quan-do você decidir confessar a Je-sus Cristo como seu Senhor eSalvador ou desejar transferir-se de outra Igreja, simplesmen-te fale com o pastor da Igreja queo informará das providênciasnecessárias. No caso, você pre-encherá uma ficha de membro,será ouvido(a) pelo Conselho daIgreja sobre sua fé e, em dia ehora marcada, será recebido(a)à comunhão na Igreja.

ENCONTRO À MESA
Promovido pela UPA-Botafogo,será realizado hoje, no SalãoRev. Miguel Marques Rodrigues,após o Culto Matutino. Casovocê ainda não tenha acertadocom a Bianca Benincasa, porfavor tome logo essa providên-cia.

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.

ANIVERSÁRIO DO ABRIGOPRESBITERIANO
O Abrigo Presbiteriano estarácelebrando seu 56º aniversário nopróximo dia 11 de junho. Às 10hsserá realizado o Culto em Ações deGraças no qual, o “Quarteto 4Cantos” participará e, depois tere-mos um dia de confraternização.Um delicioso almoço e, à tarde, umdelicioso chá. Endereço: Rua Linsde Vasconcelos, 419 - Méier.

DEUS ESTÁ SEMPRE NO CONTROLE
Este é o tema que a Escola Domi-nical dos Jovens e dos Adultoscomeçou a estudar. Trata-se doestudo acurado do livro de Jó. Estaé uma oportunidade de cresci-mento espiritual. Planeje-se paraestar na EScola Dominical às9h30min.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.

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de segunda-fei-ra a quinta-feira, o Rev. Cid Caldasestá na Igreja à disposição dos quequeiram com ele conversar. As en-trevistas com o Pastor devem seragendadas, pelo telefone, com aSecretária da Igreja, Leila Ferreira.



            A N O T A Ç Õ E S
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 sue Presi-dente Maria Emilia Cardoso,para reunir-se em Plenária hoje,às 16hs, no Salão  Rev. MiguelMarques Rodrigues.

ENCONTRO COM A BÍBLIA
Às sextas-feiras, às 15hs, noSantuário, o Lic. Diego Stalloneministra estudos bíblicos aosque têm gosto pelo estudo daPalavra de Deus.COMPAREÇA!

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, lem-brando-nos sempre da palavrabíblica que diz: “Cada um con-tribua segundo tiver proposto nocoração, não com tristeza ou  pornecessidade; porque Deus amaa quem dá com alegria”.

A TODOS



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 
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº 15- 22 de maio de 2016                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                       A SOBERANIA DE DEUS  

             “Para que se saiba , até ao nascente do sol e até ao poente , que além de mim não 
há outro; eu sou o Senhor , e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas;faço a paz e crio 
o mal; eu , o Senhor , faço todas estas coisas.”                                       Is 45:6-7   

          Hoje vamos aprender mais um pouquinho quem é o nosso Deus.Na 
semana passada aprendemos que Ele é real ,que Ele existe ,não foi?  
 Hoje vamos entender que nosso Deus é quem governa todas as coisas. 
         A Marcela não podia entender porque Deus permitia que crianças tão mal 
educadas existissem na escola. Porque Deus simplesmente não fazia 
desaparecerem as pessoas más? Porque as guerras aconteciam? Porque 
ficamos doentes? E porque pessoas passam fome? Eram tantas dúvidas que , 
então, a  Marcela resolveu conversar com o Pastor da sua igreja .  
          Ele explicou que Deus está no controle de todas as coisas. Todas 
mesmo!!!  Deus permite que passemos dificuldades para nos ensinar alguma 
coisa, como por exemplo , a confiar nEle .  
            Em qualquer uma de nossas lutas , Deus pode ser glorificado. Ele sabe 
de todas as coisas. Ele sabe sobre as pessoas que passam fome no mundo e 
quer que estas pessoas sejam ajudadas. Deus tem um plano para cada 
situação, e as coisas que são tristes  para nós podem se tornar eventos 
importantes dentro do plano de Deus. Uma doença, por exemplo , pode ser a 
maneira do nosso corpo dizer que devemos parar de viver da forma como 
estamos vivendo. Talvez tenhamos comido muito ( ou alguma coisa ruim) ou não 
dormimos o suficiente. Deus está no controle de TODAS as coisas.O mesmo 
Deus que permite a luta , dá a vitória ao seu tempo ! 
                                Ele é SOBERANO!!!         Beijinhos ,  tia Ilda 
                                                                                   
        (saiba mais em Is 45:1-7 / At 4:23-31 / Rm 11:33-36)                                                                
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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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