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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
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Pastor Efetivo
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Rev. Cid Pereira Caldas
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Para Pensar
A Genealogia de Jesus

“E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus,
que se chama o Cristo. “ (Mateus 1:16)

Vamos começar o estudo do Evangelho de Mateus.  O livro começa com a genealogiade Jesus (Mt 1:1-17). O objetivo de Mateus é demonstrar a messianidade de Jesus aosjudeus. Jesus é o Messias prometido que tem toda a autoridade e superioridade, poiscomo disseram os profetas, da linhagem de Abraão e Davi, viria o Messias prometido.Pedro, destaca em Atos 2:29-36 que Jesus é o filho de Davi. Paulo fala de Jesus como“descendência de Davi” (Rm 1:3). João, registra o que ouve de Jesus -  “Eu sou a Raiz e aGeração de Davi, a brilhante Estrela da manhã”. (Ap. 22:16)
Mas, também, há que se dizer que a genealogia de Jesus destaca o fato de que Ele

era o cumprimento das profecias. Em Jesus se realiza a mensagem dos profetas. O
nascimento de Jesus não foi um item, um aborto, uma exceção, uma solução paliativa
ou uma correção de rumo na história. Não aconteceu de Deus achar que as coisas não
estavam dando certo e resolveu dar um curativo. O nascimento de Jesus faz parte do seu
plano desde a eternidade.

Há algumas curiosidades na genealogia de Jesus. Por exemplo, a simetria entre
os períodos: de Abraão até Davi - 14 gerações; de Davi até Jeconias – 14 gerações; de
Jeconias a Jesus – 14 gerações. Você pode relacionar este cuidado com o ciclo histórico.

São citadas cinco mulheres, o que não era comum num mundo cuja estrutura era
patriarcal. Também, pela participação das mulheres citadas na história: Tamar, Raabe,
Rute, Betsaba e Maria. Diversas são as especulações do porquê elas terem sido inseridas.
Uns argumentam ver nesta inserção a dimensão redentora do messianismo cristão,
visto que Tamar fora uma sedutora, Raabe uma prostituta, Rute uma sedutora, Betsaba
uma adúltera e Maria uma jovem grávida. Outra argumentação nos destaca o fato das
mulheres (as quatro primeiras) serem estrangeiras, demonstrando assim a universalidade
do Messias.

Por outro lado, a caminhada através das gerações também revela o resultado da
convivência com outros povos sinalizando assim a mensagem de inclusão, contra um
literalismo religioso que ousam colocar o cristianismo como um grupo de privilegiados.

Agora, no versículo dezesseis, perceba o cuidado de Mateus em descrever a geração
de Jesus. Diz ele: “E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se
chama o Cristo”. Foi o único que não foi citado como gerado por homem. A geração de
Jesus é afirmada pelo papel de Maria e de José, por ser esta a paternidade legal de Jesus
– Jesus é da linhagem de Abraão. Mas, foi gerado pelo Espírito Santo. Sobre isso falamos
semana que vem.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero  Esequias Sales
Diáconos               Joaber Sales, Aureliano Dutra e

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

            Solista: Elzi Sclair
Noite:    Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral
Art. 65.  Se qualquer membro de um concílio discordar de resoluçãodeste, sem contudo, desejar recorrer poderá expressar sua opinião contráriapelo:
a) dissentimento
b) protesto

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          Mário Filipe
Diáconos            Jorge Sarito, Joaber Sales e

José Baía
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Stella Junia
                                   Coro Marcello Ganter

Noite:    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



IP BOTAFOGO RECEBE MAIS UMAQUERIDA IRMÃ A COMUNHÃO
Renata Mossa Gomes dos San-tos foi recebida como membro denossa Igreja e apresentada nodomingo passado. Renata é umajovem muito alegre e doce. AIgreja se alegra em tê-la conoscoem comunhão. Deus a abençoe eque Renata seja muito feliz emnosso meio. E você? Não está nahora de se tornar membro daIgreja? Pense nisso. Nossa Igrejarecebe a todos de braços abertos.

A IGREJA COMPLETARÁ 110 ANOSDE ABENÇOADA EXISTÊNCIA
No próximo domingo inicia-mos as celebrações do aniversá-rio de nossa Igreja. É tempo decelebrar, de agradecer e estarjunto. A cada domingo teremosmomentos de gratidão. Sua pre-sença, bem como de sua família,é muito importante. Vamosagradecer ao Senhor porque atéaqui Ele tem nos abençoado.

PRESENTE PARA NOSSA IGREJA
Como temos feito ao longo dosanos, durante todo o mês dejunho, estaremos encartandoem nosso boletim um envelopeespecialmente preparado paraque você tenha a oportunidadede oferecer um presente à Igre-ja. Enormes são os desafios quetemos diante de nós: a manu-tenção da Igreja; a ajudaevangelística e social; o desejode aperfeiçoar nossos equipa-mentos; o planejamento e exe-cução das obras da Igreja e ou-tros. Considere isso!

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

Hoje:  Anne Caroline NunesPerrone da Rocha (2594-3584),Rosely da Silva Coelho Gomes(98083-3515), Mateus BernardesAzevedo (3649-9031); Dia 30:Isabella Martins Jarque (2558-0328), Creso da Cruz SoaresJunior (2535-5321); Dia 31: ArthutHenriques Pons (2287-2032),Maria de Jesus Oliveira da Silva(2541-6324); Dia 01: Nadyr Bar-bosa Machado (2295-7684),Beatriz Regis de Medeiros (2671-6212), Sonia Cristina FirmoSimões (99913-3355), MariaAparecida da Fonseca ( 2204-1941); Dia 02: Isabella RodriguesMaggessy (USA), Francisco Carlosda Rocha Gomes (98083-3515);Dia 03: Flávio André MonteiroGueiros (BA), Eliane VictalinoSubkoff (2258-7462), DavidJanuário de Macedo (2603-4946),Sandra Regina Paredes Pina daCunha (2235-0709), Heleisa daSilveira Costa Hermenegildo(2542-5270); Dia 04: HelenaMonnin (Suíça), Pedro ParadelaDiniz Junqueira (2275-2671),Letícia Paradela Diniz Junqueira(2275-2671).



VISITANTES
No domingo passado esteveconosco  a irmã Maria da Concei-ção dos Santos (Pérola). Pérola foibatizada em nossa Igreja pelo Rev.Stelleo e hoje reside em São Pau-lo. Foi uma oportunidade de nossairmã matar a saudade da Igreja.Muito Feliz, ela comentou: “Comoa Igreja canta bem”! Que Deus aabençoe e guarde.

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 encon-trará no quadro de avisos, osgrupos de participantes. Ogrande dia da “sabatina” será04 de junho próximo, às16hs, no Salão Rev. MiguelMarques Rodrigues. Paravocê que nunca participou,esta é uma maneira lúdica deaprendermos mais persona-gem bíblico.

PRESB. HERMÍNIO DA SILVEIRA
Nossos irmãos Mariusa Alencarda Silveira e Paulo Davi, com muitoamor, fizeram lançar o livro“Hermínio da Silveira – Um visioná-rio”. Este livro narra a história de umhomem que dedicou sua vida àeducação. É o registro da caminha-da de luta e vitórias. Há algunsexemplares com nossa JuntaDiaconal. Você pode adquiri-lo pelovalor simbólico de R$ 20,00. Gestode carinho da família com a Igrejaem que Presb. Hermínio desenvol-veu seu ministério.

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.

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.
A IGREJA PRESBITERIANA DATIJUCA CELEBRA 49 ANOS DEVIDA ORGANIZADA.

Esta igreja irmã celebra hoje49 anos de existência. Nossopastor, Rev. Cid Caldas, está lá,agora pela manhã, pregando aPalavra. Nossa Igreja mantémestreitos laços históricos com aIP Tijuca. Por isso, registramosaqui, a gratidão a Deus pela vidadaquela comunidade e rogamosao Senhor que continue a dirigi-los.



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 irmã Lu-zia Soltesz orienta um abençoadoencontro de reflexão bíblica,cânticos e preces.

COMO ME TORNAR MEMBRO DAIGREJA?
A Igreja Presbiteriana deBotafogo é uma igreja comprome-tida com a proclamação do Evan-gelho de Jesus Cristo. Tornar-semembro da Igreja é muito sim-ples. Quando você decidir confes-sar a Jesus Cristo como seu Se-nhor e Salvador ou desejar trans-ferir-se de outra Igreja, simples-mente fale com o pastor da Igrejaque o 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) àcomunhão na Igreja.

SERMÕES GRAVADOS
As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encontram-se à disposição de todos. Paraouvi-las, consulte o SITE da Igre-ja oU ADquira cópias para você oupara uma pessoa amiga. Façasua encomenda com RachelSimplicio ou com Aurea Madei-ra.

DEUS ESTÁ SEMPRE NO CONTROLE
Este é o tema que a EscolaDominical dos Jovens e dosAdultos começou a estudar. Tra-ta-se do estudo acurado do livrode Jó. Esta é uma oportunidadede crescimento espiritual. Pla-neje-se para estar na EscolaDominical às 9h30min.Nossas crianças tem um es-paço especificamente planeja-do para elas no 3º andar. Lá elassão divididas por faixa etária e,através do trabalho voluntáriode irmãos e irmãs, aprendemdas coisas de Deus. Que taltrazer seus filhos? Ou, quemsabe, convidar seus filhos paratrazerem seus netos?Nossa UPA, por sua vez, come-çou suas aulas com o tema “En-golidos pela cultura pop”, refle-tindo biblicamente sobre a cul-tura que nos envolve.

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.

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!



            A N O T A Ç Õ E SFÉ 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 fidelida-de.Deus não nos pede nada semque, antes, nos tenha dado tudo.

Semanalmente, de terça-fei-ra a sexta-feira, os Pastores es-tão na Igreja à disposição dosque queiram com ele conver-sar.As entrevistas devem seragendadas, pelo telefone, com aSecretária da Igreja, LeilaFerreira.
LAR SAMARITANO

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

ATENDIMENTO PASTORAL



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 16- 29 de maio de 2016                                                                                                                                                                              

 

 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   O que é ORAÇÃO ??????? 
 “Invoca-me ,  e te responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não 

sabes.”  Jeremias 33:3 

 
“ 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  

   -  Rodrigo , porque você ora a Deus? 
   -  Ah,  Rafael, porque eu sei que Ele me ouve e eu gosto disso! 
   - Tá bom , Rodrigo ! Como é que você sabe que Ele te ouve?  
   - Olha , João , pode parecer estranho , mas tem alguém aqui  
( com a mão no coração) que me diz isso. 
          A conversa desses três amiguinhos mostra que o sentimento do 
Rodrigo está certo. Deus promete que nos ouvirá quando orarmos. E essa 
certeza é real , é sentida .  
          Mas o que é a oração ? Se a gente já pediu tudo que queria , ainda 
assim , precisamos orar ? 
           Claro que sim ! Oração é uma conversa com nosso Deus e não é só 
para pedir coisas . Orar é ADORAR , contar a Deus como o amamos . Por 
isso é comum curvarmos a cabeça, juntarmos a mãos, ao Todo Poderoso 
Deus, Criador e Soberano Redentor. Vamos pensar no nosso papai por 
exemplo . Ele não ficaria alegre se você desse um abraço e dissesse: “-Eu 
não quero pedir nada , só quero dizer que te amo!”. 
           Além disso , orar é CONFESSAR . Tudo que fazemos de errado 
deve ser dito com sinceridade e arrependimento ao nosso Deus , que é fiel 
e justo para nos perdoar.  
          Orar também é AGRADECER (louvor) pela grande bondade de Deus 
conosco. Não importa qual seja o aborrecimento. Se começamos a louvar, a 
alegria vai vencer!  
           E é claro , orar também é petição ( PEDIR) , primeiro pelas 
necessidades dos outros e depois pelas nossas próprias.Deus sabe de tudo 
que necessitamos e são essas coisas que Ele nos dá . 
                         Beijinhos , e sempre em oração por vocês,   tia Ilda   
                         

 (saiba mais em 1 João 1:9/ Daniel 9:4-6/  Atos 16:23-32)     
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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 : Muito bom esse encontro com os amigos e os irmãos 

em Cristo !!!Temos algum visitante? Bem vindo no nome do 
Senhor!! 

 
2-Cântico : FALAR COM JESUS ( Cânticos de Salvação para 
crianças/APEC/vol. 1 nº63)                

Se conversarmos com Jesus , vai tudo bem ; 
Se conversarmos com Jesus , vai tudo bem ;  
Na minha vida aqui eu logo descobri 
Que se falarmos com Jesus , vai tudo bem  
 
3-Oração de Louvor :  
È momento de dizer como nosso Deus é maravilhoso!!!  
 
4-Leitura Bíblica – Salmos 150 
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24:15b 

 
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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