
Rodrigues - 2º andar. Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

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
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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

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas
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Para Pensar
Desigrejados – Parte 1
“Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns...”                                                                      Hebreus 10.25

No domingo passado, o Rev. Jouberto Heringer começou a refletir conoscoa respeito da temática “Desigrejados”, ainda em nossas reflexões sobre a Igrejana Escola Dominical. Este termo, que é relativamente novo, denota, em linhasgerais, aqueles que não perderam a sua fé em Cristo, mas tem se afastado daigreja local, da instituição.Em primeiro lugar, o Rev. Jouberto lembrou que, embora não tenhamosum mandamento explícito no texto bíblico dizendo: “Pertença à Igreja”, há inúme-ros textos que indicam a necessidade de estarmos vinculados à uma comunidadecristã. Podemos ver isso na Igreja reunida já nos tempos do Novo Testamento,sobretudo nas cartas paulinas, também na existência da liderança da igreja, oque implica um grupo que se reúne regularmente, além do exercício da discipli-na eclesiástica.Fomos lembrados que, na igreja primitiva, ser cristão significava, neces-sariamente, pertencer a Igreja. Não à toa, os Cristãos eram batizados (At 2.42-47;5.12-14; 16.5). A Igreja serve então de comunhão com Deus, mas também decomunhão uns com os outros. Portanto, mais do que uma vida “privativa” comDeus, ser cristão significa juntar-se formalmente com outros cristãos em mo-mento de comunhão, de partir do pão e de orações (At 2.42)Em segundo lugar, refletimos sobre os três tipos mais comuns dedesigrejados, conforme proposto pelo Pr. Renato Vargens. O Rev. Jouberto falouentão sobre:“Os que foram feridos na batalha” – É aquele cristão que sofreu uma per-da, uma decepção, uma desilusão. Seja com Deus, com a igreja ou com algumirmão. O “semi-desigrejado” – É aquele que, embora tenha passado por todo pro-cesso de “pertencer” à uma comunidade, e não ter nenhum problema com a igre-ja, ele não se envolve. Frequenta esporadicamente, normalmente, em datas co-memorativas. A igreja, por opção, se tornou “mais um item da sua agenda”.Os que odeiam a “Noiva” – Estes são aqueles que odeiam a igreja, falammal de sua estrutura, de seus líderes e de seus membros. Fundamentam suavisão da igreja em textos isolados, por isso, de interpretação duvidosa.Hoje, refletimos sobre as razões que podem levar alguém a se tornar umdesigrejado. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, afinal, como diz Pau-lo: “Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. “ (1Co 10.12).Continua!Deus nos abençoe.
Lic. Diego Brito Stallone de Lima



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Mário Filipe
Diáconos               Joaber Sales, Marco Aurélio e

Fábio Severino
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. 67.  A Mesa do Presbitério, do Sínodo ou do Supremo Concílio compor-se-á de: Presidente, Vide Presidente, Secretário Executivo, Secretários Tempo-rários e Tesoureiro.
§ 2º. O Secretário Executivo do Presbitério será eleito por três anos; o doSínodo e o do Supremo Concílio para duas legislaturas.§ 3º. O Vide-Presidente será o Presidente da reunião ordinária anterior e,na sua ausência, substitui-lo-à o Secretário Executivo.

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            Jorge Sarito, Michel Jarque

Leonardo Medeiros
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Rufino

            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



CEIA DO SENHOR
Hoje pela manhã, no cultomatutino, participaremos daCeia do Senhor. É tempo ce-lebração, de trazer a memó-ria o sacrifício que nos trouxesalvação. Também é tempo dereflexão, de autoexame e deter comunhão. Não deixe departicipar da Mesa do Senhor,nem o faça sem discernir Suapresença. Participar da Ceiaé saúde espiritual e física paraaqueles que dela tomam par-te.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reu-nir-se no próximo dia 03 desetembro, às 08h30min, noSalão Rev. Miguel MarquesRodrigues.

REFLEXÕES SOBRE A IGREJA -DESIGREJADOS
Continuamos a exposiçãodessa temática geral que aEscola Dominical está ofere-cendo desde do segundo do-mingo de junho. Deus nospermitiu ter o Rev. JoubertoHeringer estes domingosconosco. Tem sido tão bomque ele aceitou o desafio decontinuar por mais um do-mingo e, assim, ter tempopara finalizar nossa temática.Venha participar! É uma ex-celente oportunidade deaprofundar seus conhecimen-tos da Palavra de Deus. Apartir das 9h30min, no SalãoRev.  Migue l  MarquesRodrigues.

ESTACIONAMENTO PARA QUEMVEM À IGREJA
A Igreja mantém convêniocom o estacionamento locali-zado na Rua da Passagem, 120.Você que vem à Igreja tem odireito de pagar o valor únicode R$ 13,00 pelo período totalcompreendido pelo horário doculto. É preciso que, assim queentrar, você informe que estávindo para a Igreja e que fazparte do convênio da Igrejacom o estacionamento.

REV. SANDRO MOREIRA DE MATOS
Após trazer a mensagem doSenhor no encerramento dasnossas celebrações de 110 anos,temos a alegria de receber, umavez mais, o Rev. Sandro em nos-sa Igreja. Ele é o mensageiro doSenhor neste domingo, em nos-so culto matutino. Presidentedo Sínodo Baixada Fluminense,Membro JURET-Rio e pastorefetivo da Igreja PresbiterianaEbenézer, Rev. Sandro é casadocom Rejane e pai de Lucas. Ficaregistrada nossa gratidão a ele eà sua família. Atentos, todosacolhemos a Palavra do Senhor.

NOSSO PASTOR ESTÁ DE FÉRIAS
Depois de mais um ano detrabalho, Rev. Cid Caldas estáno gozo de justas e merecidasférias. Oremos para que o Se-nhor abençoe este tempo dedescanso e refazer de energiaspara que nosso pastor continuea ser usado por Deus em nossaIgreja. Deus o abençoe, e à suafamília também.



ACAMPAMENTO
As inscrições já começaram.Não deixe para cima da hora! Jáhá muitos inscritos. Não deixepara se inscrever em cima dahora. Já temos um grande nú-mero de irmãos inscritos.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$60Hotel + Ônibus (Crianças de 2a 10) = R$ 110;Todos os valores podem serparcelados em até 2 vezes!! Asparcelas têm vencimento no dia15 de cada mês! As inscriçõespodem ser feitas com qualquermembro da diretoria da UMP.

 OREMOS PELOS ENFERMOS
Lembre-se de colocar essesirmãos e irmãs diante do Se-nhor. Para ajudar sua oração,eis os nomes daqueles que fo-ram informados ao pastor:Bianca Amorim Gomes (filha daDeuzélia), Clair Dobler (trata-mento), Almte. José Carlos Co-elho de Sousa, Célia Miranda(recuperação de cirurgia),Nelydes Machado (recuperaçãode cirurgia) e Presb. PauloSeverino da Silva.

CORO MARCELLO GANTER
Canta hoje celebrando ao Se-nhor, no Culto Matutino, enri-quecendo nossa liturgia e aben-çoando a Igreja.

 ORDEM DO CULTO MATUTINO
ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de SilêncioPrelúdio: ÓrgãoSaudação e AcolhimentoCântico  14 (NC)Oração de Adoração e LouvorCântico  25  (NC)
CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo 15Cântico 163 (NC)Momento de Súplica e Intercessão. Oração Silenciosa. Oração PastoralCântico 209 (NC)
Ato Gratulatório -Aniversariantesda  Semana.

CONSAGRAÇÃO DE VIDAS
Entrega de Dízimos e OfertasCântico  146  (NC)Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos VisitantesAvisos

EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Olhai além”Mensagem: Rev. Sandro Matos

SANTA CEIA
Coro Marcello Ganter: “Meu nomea sussurrar”Oração de Consagração1 Coríntios 11:23-26Partir do PãoDistribuição dos elementoseucarísticos



PLENÁRIA DA SAF NO PRÓXIMODOMINGO
A Sociedade Auxiliadora Fe-minina (SAF) estará reunidano próximo domingo, às 16hs,no Salão Rev. Miguel MarquesRodrigues. Lembramos assócias a importância de suapresença, mas, também, a vocêmulher que ainda não goza doprivilégio de participar, queconsidere isso. As iniciativasda SAF oferecem a oportuni-dade de você, mulher, vivenciarexperiências maravilhosas decomunhão e serviço.

ANIVERSARIANTES
  Dia 20: Andrea CristinaMendes Gama (2552-9933),Helena Caldas Almeida Maga-lhães (3435-4284), Natália Re-gina da Costa Fontenele (2295-2370); Dia 22: TerezinhaRicardo (2747-4802), CyntiaPereira Caldas (98601-9911);Dia 23: Rebeca Bernardes Aze-vedo (3649-9031)

Cântico 344 (NC)Comunhão
DESPEDIDA

Oração do Pai NossoBênçãoTríplice AmémPoslúdio: Coro Marcello Ganter : “ODia da Vitória”

NOSSA FESTA JULINA FOI UMABÊNÇÃO
Ontem realizamos a nossaFesta Julina e foi uma alegriaver toda a nossa Igreja ali repre-sentada. Foi um tempo de brin-cadeiras, danças, muita comidaboa e, acima de tudo comu-nhão. Tempo para estarmos jun-tos como família da fé. Fica re-gistrada a gratidão a todos osque ajudaram com as prendas,na organização, com a doaçãodos pratos e o auxílio na organi-zação e preparação. Agradece-mos também à D. Mariuza, Pau-lo David e família, que gentil-mente cederam o espaço do ICE,mais uma vez. Obrigado a todos!

A IGREJA E AS REDES SOCIAIS
Nossa Igreja está conectada nasredes sociais. Temos nosso siteno ar. Visite-o para conhecer umpouco mais do trabalho das for-ças vivas da Igreja. Também, noFacebook temos uma página daIgreja; um grupo para Membrosda Igreja; Grupo da SAF; Grupoda UMP; Grupo da UPA. Se vocêainda não faz parte de nenhumdesses grupos, que tal se conectartambém na internet?

FEIJÃO IRMÃO
Nossa Junta Diaconal é aresponsável este mês pelo nos-so almoço mensal. Será no dia24 de Julho, próximo domin-go. O cardápio é uma deliciosafeijoada. Já não temos maisvagas, e também por isso so-mos gratos a Deus pela pre-sença dos irmãos em nossosencontros à mesa. Neste dia,também agradeceremos a Deuspela vida dos diáconos.



ESCOLA DOMINICAL -DESIGREJADO - PARTE 1
Nosso editorial com a exposi-ção de Mateus dá uma breveparada com as férias de nossopastor. Hoje e na próxima sema-na teremos, no espaço do edito-rial, um breve resumo das aulasdeste, e do domingo passado,ministradas pelo Rev. JoubertoHeringer, cujo tema foi“Desigrejados”. Aprofundemosa reflexão a respeito deste tema,tão importante em nossos dias.
       A N O T A Ç Õ E S

No domingo passado tivemosa alegria de receber em nossaIgreja os irmãos: Camila daSilva Stellet, Davi Simões Cha-ves, Emanoel Davi M. da Silvae Leandro Azevedo de DeusFerreira. Registramos aqui odesejo de revê-los em outraoportunidade.

CADERNETAS DE CONTRIBUIÇÃO
Sua caderneta de contri-buição referente ao 3º tri-mestre já está a sua disposi-ção. Você pode apanhá-la comum dos diáconos. Agora, sevocê não encontrar a sua, porfavor, informe aos diáconosque iremos providenciá-la.Estas cadernetas são confec-cionadas para aqueles quetem o privilégio de seremdizimistas. Para aqueles quereconhecem que tudo que tempertence ao Senhor e, porgratidão, devolvem uma par-te do que ganham como ofer-ta agradável  ao Senhor.“Trazei todos os dízimos à casado Tesouro, para que hajamantimento na minha casa;e provai-me nisto, diz oSENHOR dos Exércitos, se eunão vos abrir as janelas docéu e não derramar sobre vósbênção sem medida. Por vos-sa causa, repreenderei odevorador, para que não vosconsuma o fruto da terra; avossa vide no campo não seráestéril, diz o SENHOR dosExércitos”. (Ml 3:10-11)

VISITANTES



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 
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O CAMINHO CERTO 

“Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá 
em caminhos de morte..” 

                                                                                                    Provérbios 14 :12 

                                                                                                                 

“ 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  

           Foi tudo muito legal ! A excursão estava no final e o grupo de amigos já tinha 
conhecido todo o parque dos bichos . Leões , girafas , macacos , jacarés e zebras.  
            De dentro de um jipe todos estavam satisfeitos porque conseguiram ver e 
fotografar cenas super legais da vida selvagem. Estava escurecendo e já deviam tomar 
a decisão de voltar para fora do parque . 
               –Vamos por aqui, eu sei que o caminho de volta é esse ! falou  a Julia , cheia 
de certeza. 
                – Non ser  nada por aí. Eu non me lembrar de árvore caída... disse Stevan , o 
inglês. 
              A essas alturas Maria só chorava. João Romeu , muito esperto e sempre 
atento, lembrou que a cachoeira era no começo do parque e ele estava ouvindo barulho 
de água  .. Alarme falso , era só Heloisa ,cheia de sede,  colocando água no copo. 
                 Davi e Henrique pararam de comer as jujubas de  tanto nervoso. Será que 
não iam encontrar o caminho ? Pedrinho , Bia e Malu  tinham opiniões diferentes mas 
resoveram se entender  quando Malu disse que a única chance era...O MAPA. 

                 Sim , o mapa ! E estava com o ,motorista Diego e seu co piloto Edu  , quietos 
como sempre , mas sempre com a  solução. E , olhando no mapa , conduziram seus 
turistas para fora do parque em lugar seguro. UFAAAA !! 
 

                Estar perdido não é nada bom. Estar em um caminho errado que 
só leva para perigos , também não. Na nossa vida devemos prestar 
bastante atenção para tomarmos decisões de caminhos certos. A decisão 
certa , o caminho certo leva para alegria , para a vida. E o caminho certo é 
Cristo !! Toda decisão  que desagrada o coração de Deus é erro , é 
caminho errado. Siga o rumo certo !  Coloque Cristo na frente te guiando 
no caminho certo e não ouça conselhos errados que podem levar a morte.  

                                                                                            Beijos ,  tia Ilda 
     ( saiba mais em João 14:4-13/  João 5:37-42)  
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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 estar na igreja de 

 novo!!! Temos algum visitante? Bem vindo no nome do 
Senhor!! 

 
2-Cântico :  

FICO FELIZ – Fico feliz em vir em sua Casa erguer minha voz  e cantar 

Fico feliz em vir em sua Casa diante de Ti , te adorar ( bis) 

Bentito é o nome do Senhor pra sempre !! 

3-Oração de Louvor : Nosso Deus é maravilhoso!!! 

Vamos dizer a Deus que o amamos!! 
 
4-Leitura Bíblica – Salmos 96:1e2 
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
     “Respondeu-lhes Jesus : Eu sou o caminho ,e a verdade ,e a vida “ 

                                João 14:6 

 
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)- Asaph Borba 

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 JULHO 

 
         JOÃO ROMEU PONTES ROSA 15/07      2 ANOS 

 

        "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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