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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
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Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas
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Para Pensar
O Nascimento de Jesus
“Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria,sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabi-tado, achou-se grávida pelo Espírito Santo”. (Mateus 1:18)

Essa é uma história maravilhosa, sempre atual e intrigante. Tão cheia de deta-lhes e ação de Deus.Aqui percebemos  a crise de José ao tomar conhecimento da gravidez de Maria.Como assim? O que aconteceu? Quais foram as circunstâncias? Foi uma traição, foi umestupro, Maria consentiu? Por que comigo? Como casar com uma moça grávida tendoem vista os padrões da época? Por outro lado, trazemos nossos questionamentos como,por exemplo: Como entender a entrada na esfera humana do Messias?Primeiramente, precisamos lembrar que Maria estava prometida em casamen-to a José. Esta era uma aliança entre famílias. Começava normalmente na infância. Ospais entravam em acordo e assumiam o compromisso de casamento até os “noivos”chegarem a idade em que se uniriam. Não havia uma celebração jurídica do casamento,mas havia a celebração das núpcias. Esta celebração ainda não havia acontecido. Mariae José estavam vinculados por esta aliança.Neste quadro, Maria se acha grávida pelo Espírito Santo cumprindo assim aprofecia (Is 7:14). Jesus não é fruto da união de José e Maria, é a encarnação do Verbo. Éa vinda do Salvador prometido por Deus. É a concretização da promessa de Deus conosco.Jesus não é uma criação de Deus, mas é a encarnação do próprio Deus. “Todas as coisasforam feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez”. (João 1:3)Mas, o problema de José persiste. O que fazer? Denunciar Maria a um tribunalpor infidelidade e adultério e entregá-la ao apedrejamento (Dt 22:23-24)? Celebrar o ma-trimônio e assumir a paternidade legal dessa gravidez? Desfazer a aliança e despedi-lasigilosamente? Deixá-la secretamente largando-a a própria sorte?No nascimento de Jesus, como em toda a Bíblia, aprendemos que Deus se mos-tra, se revela, vem ao nosso encontro sempre. José em sua crise recebe a visita do anjo.A mensagem angelical começa conclamando José a não temer. O que aconteceu é açãode Deus. Mais uma vez ouvimos, embora seja uma história espetacular, única e salvadora– nas crises precisamos aprender a discernir a ação de Deus. Diz o anjo: “José o que nelafoi gerado é do Espírito Santo. Esta criança é o Filho de Deus. Ele salvará o seu povo dospecados deles”. É cumprimento do que Deus prometeu. É a tomada da consciência de queDeus é amor, justiça, verdade e salvação. É Deus conosco.José acorda do seu sono, de sua crise e obedece. Encontra paz em suaalma. Encontra a saída para suas lutas interiores. Obedece. Dá o nome a criança.Cumpre o papel de pai e, ao dar o nome de Jesus a criança, assume que aliestava o Emanuel – Deus conosco. A história de José nos ensina que crises sãovencidas com a presença de Deus conosco.
             Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero  Mário Filipe Pereira
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

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:            § 1º. Dissentimento é o direito que tem qualquer membro de um con-cílio de manifestar opinião diferente ou contrária à da maioria.

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 dos Santos Nascimento
Diáconos            Michel Jarque, Marco Aurélio e

Aureliano Dutra
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



IP BOTAFOGO CELEBRA 110 ANOSDE BÊNÇÃOS
Hoje começamos a celebraçãode um ano de bênçãos a maisque o Senhor nos concedeu. Éum número expressivo – 110anos – que faz lembrar de histó-rias, fé, investimento, lágrimase vitórias de famílias e da açãode Deus . Vamos celebrar a açãode Deus entre nós!!! Teremosum mês de gratidão.

PRESENTE PARA NOSSA IGREJA
Você encontrará encartadoem nosso boletim um envelopeespecial, como sempre é feitono mês de aniversário. Esteenvelope lhe permite dar à Igre-ja um presente no mês de ani-versário. Não tem nada a vercom seu dízimo, mas é umaoferta de gratidão a Deus por-que “até aqui nos ajudou oSenhor”!

CELEBRANDO A MORTE DOSENHOR ATÉ QUE ELE VENHA
Hoje à noite, no culto vesper-tino, participaremos da Ceiado Senhor. É noite de festa, énoite de celebração, é noite detrazer a memória o sacrifícioque nos trouxe salvação. Por-tanto, é tempo de reflexão, deautoexame e de ter comunhão.Não deixe de participar da Mesado Senhor, nem o faça semdiscernir Sua presença. Parti-cipar da Ceia é saúde espiritu-al e física para aqueles quetomam parte.

COMO ME TORNAR MEMBRO DAIGREJA?
A Igreja Presbiteriana deBotafogo é uma igreja compro-metida com a proclamação doEvangelho de Jesus Cristo. Tor-nar-se membro da Igreja é mui-to simples. Quando você decidirconfessar a Jesus Cristo comoseu Senhor e Salvador ou dese-jar transferir-se de outra Igreja,simplesmente fale com o pastorda Igreja que o informará dasprovidências necessárias. Nocaso, você preencherá uma fi-cha de membro, será ouvido(a)pelo Conselho da Igreja sobresua fé e, em dia e hora marcada,será recebido(a) à comunhão naIgreja.

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 06: Marcia dos SantosNascimento (MS); Dia 07:Camila Manhães FernandesNóbrega ; Dia 08: Ilda Marquesde Andrade (2568-5501); Dia10: Helena Ferreira Silveira(3579-7069); Dia 11: MarcusVinícius Rodrigues Soares(3083-9109)



VISITANTES
No domingo passado estive-ram conosco os irmãos RicardoMacedo e Desyone de P. Moreira.Registramos aqui nossa alegriaem recebê-los em nossa Igreja eo desejo de revê-los em outraoportunidade.

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 oupor necessidade; porque Deusama a quem dá com alegria”.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no próximo dia 02 de julho,às 08h30min, no Salão Rev.Miguel Marques Rodrigues.

ESTACIONAMENTO PARA QUEMVEM À IGREJA
A Igreja mantém convêniocom o estacionamento localiza-do na Rua da Passagem, 120.Você que vem à Igreja tem odireito de pagar o valor único deR$ 13,00 pelo período total com-preendido pelo horário do cul-to. É preciso que, assim queentrar, você informe que estávindo para a Igreja e que fazparte do convênio da Igreja como estacionamento.

PRESB. HERMÍNIO DA SILVEIRA
Ainda há alguns exemplaresdo livro “Hermínio da Silveira –Um visionário”. Neste livro vocêencontrará a história de umhomem que, através de umacaminhada de lutas, dedicousua vida à educação. Os exem-plares podem ser adquiridos comos diáconos pelo valor simbólicode R$ 20,00. Importante regis-trar que o resultado da vendadesses livros foi oferecido cari-nhosamente pela família à Igre-ja como oferta de gratidão aoSenhor.

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.

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 3 vezes!! Asparcelas têm vencimento no dia15 de cada mês! As inscriçõespodem ser feitas com qualquermembro da diretoria da UMP.



REUNIÃO DE ORAÇÃO
São momentos de bênção,compartilhar e de intensa ora-ção. Quem já esteve na reuniãode oração sabe da bênção que é.Venha estar conosco às terças-feiras, às 19hs. O encontro, quetem a orientação da  UPH -BOTAFOGO, é  aberto à toda 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. Faça suaencomenda com Rachel Simplicioou com Aurea Madeira.

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, aprendem arespeito de Deus e da nossa fé.Que tal trazer seus filhos? Ou,quem sabe, convidar seus filhospara trazerem 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.

PRÓXIMO SÁBADO - ABRIGOPRESBITERIANO
Como temos anunciado, nopróximo sábado, dia 11, o Abri-go Presbiteriano estará cele-brando seu 56º aniversário. Às10hs será realizado o Culto emAções de Graças no qual, o“Quarteto 4 Cantos” participaráe, depois teremos um dia deconfraternização. Um deliciosoalmoço e, à tarde, um gostosochá. Endereço: Rua Lins de Vas-concelos, 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!

CADASTRO DA IGREJA
Você que é membro da Igrejaestá cadastrado. Contudo, como passar do tempo, você podeter se mudado, seus dados pes-soais podem ter se alterado,seus telefones podem estardesatualizados. Você pode nosajudar a nos manter conectadosmandando um e-mail para:secretaria@ipbotafogo.org.brou telefonando para a Leila ecorrigindo suas informaçõescadastrais.

INPAR
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a me-nores carentes devem procuraro Pb. Vitor Camarinha.



            A N O T A Ç Õ E S

SACOLAS DO AMOR
Os interessados em parti-cipar desse louvável esforçobeneficente devem procurar aPresidente da SAF-BOTAFOGO,Maria Emilia Cardoso, ou asresponsáveis pelo movimento,nossas irmãs Rachel Simplicioe Gláucia Gallindo.As ofertas em espécie ou emcheque devem ser depositadasno gazofilácio em envelopes ver-des com indicação de nome e devalor.

Semanalmente, de segunda-feira a quinta-feira, o Rev. CidCaldas está na Igreja à disposi-ção dos que queiram com eleconversar.As entrevistas devem seragendadas, pelo telefone, com aSecretária da Igreja, LeilaFerreira.

ATENDIMENTO PASTORAL

CONFISSÕES DE ADOLESCENTES
No próximo dia 11/06 tere-mos o nosso 2 "Confissões deAdolescentes". Desta vez con-versaremos sobre o "Arrependi-mentos e Recomeços". Afinal,sempre é tempo de recomeçar!Esteja conosco!

REUNIÃO DA UPA HOJE - FESTAJULINA
Hoje, a partir das 16h30mintemos reunião com toda UPA aquimesmo na Igreja. O assunto énossa FESTA JULINA. Além deconversar, já começaremos a pre-parar material para festa. Parainformações, procure a ClaudiaGrammatico e a Elise Régis.



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 17- 05 de junho de 2016                                                                                                                                                                              
 

 

 
 

              

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   

 

 

 

                “ VOCÊ VEIO À IGREJA PARA ADORAR A DEUS?  
ENTÃO , ENTRE , SEJA BEM VINDO!!! ” 

 “Ai de vós , escribas e fariseus , hipócritas , porque dais o dízimo da hortelã , do endro e do 
cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da Lei : a justiça , a misericórdia e 

a fé....” Mateus 23:23a 

“ E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração” Mt 21:13a 

 
“ 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  

                 Antes de sair de casa o André  já tinha tudo planejado:  
       “- Quando eu chegar na igreja vou implicar com a Ritinha . Ela fica 
prestando atenção ao culto das crianças e nessa hora vou ficar mexendo na 
cadeira dela até ela se irritar bastante! Vai ser engraçado... Depois , como 
eu não gosto de escola dominical , vou demorar um tempão bebendo água , 
só para atrasar bastante. Ninguém vai perceber porque tenho cara de 
quietinho , fecho o olho na hora da oração mas nem presto atenção...”  
                     Já o Beto pensava assim :  
          “ - Domingo é muito legal! Na hora do culto das crianças tenho um 
monte de coisas para a agradecer a Deus . Aliás hoje vou pedir para ser o 
dirigente . A EBD vai ser 10 porque estou estudando a vida de Moisés e na 
aula passada Deus o chamou para uma conversa no monte Sinai. O que 
será que Deus vai falar? Depois  quando acabar vou ficar brincando com os 
amigos. Dessa vez trouxe o carrinho  porque no domingo passado nós 
brincamos com o do Leo.  Não seria justo. ” 
      Vamos brincar de fazer perguntinhas para nós mesmos? Assim :  
1- Quando eu oro , eu converso mesmo com Deus ou aproveito que estão 
todos de olhos fechados para fazer alguma coisa que não devo? 
2- Quando vou para a igreja , me preocupo em aprender a Palavra de Deus, 
ou fico inventando um monte de bagunças ? 
3- Procuro ser bem simpático com todos , também com os visitantes ? 
4- Na hora das brincadeiras , sou justo e amigo, mostrando que tenho Jesus 
no coração?                               
                 Não adianta apenas ir à igreja e decorar um monte de coisas se 
não praticamos o que aprendemos, não é?           Beijinhos ,  tia Ilda                                                                                                 

 (saiba mais em Mateus 21:12-17 ; Mateus 23:13-36 ; Isaías 1:10-20) 

 
   
   
              

 

 

A família quer chegar à Igreja presbiteriana de Botafogo!  

                         Você pode ajudar? 

A Igreja de Jesus é formada por gente que 

decidiu amá-lo e aceitá-lo como Salvador! 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


         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 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 :  
Nosso Deus é maravilhoso!!! Vamos dizer 
isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica – Salmos 100  
   

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 JUNHO 

         BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS 01/06      7 ANOS 

         HELOISA DA SILVA COSTA HERMENEGILDO 03/06 
     1 ANO 
 

         TIA SANDRA PINA 03/06  

         TIA ILDA 08/06  

         HELENA FERREIRA SILVEIRA 10/06    11 ANOS 

         ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06     3 ANOS 

        TIA DENISE HERMENEGILDO  21/06  

        TIA ESTHER VILELA 29/06  

 

        "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121. 

 
                                                              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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