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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
Desigrejados – Parte 2
“Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nosacolheu para a glória de Deus.”                       Romanos 15.7

No domingo 03/07, o Rev. Jouberto Heringer, no início de sua reflexãosobre a temática “Desigrejados” em nossa Escola Dominical, falou sobre os prin-cipais tipos de pessoas que vivem esta realidade. Já no domingo passado, encer-rando este tema, vimos as causas mais comuns que levam pessoas a tornarem-se desigrejados.Foram apresentadas seis razões que englobam temas variados:Isolacionismo; Superficialidade; “Acientífica”; “Sexoobscura”; Exclusivista e Hos-til (conforme David Kinnaman em “Você me perdeu: Por que jovens cristãos estãodeixando a Igreja... e repensando a fé” – Ed. Baker Books, 2016 – infelizmente,apenas em inglês, por enquanto).No “Isolacionismo”, a crítica é que a igreja “demoniza” tudo o que é defora, do “mundo”, como se costuma dizer. Afirma-se que a igreja “ignora os proble-mas do mundo real”. Já a crítica da “superficialidade”, fala que a Igreja não con-segue relacionar “fé” com a “vida”, ou seja, o que ela ensina não é “relevante paraa caminhada pessoal”. A crítica “acientífica” fala que a Igreja adota uma posturade antagonismo em relação a ciência e aos progressos científicos. Foi usado umneologismo, para falar da dificuldade da Igreja em lidar com a sexualidade, seuscríticos dizem que ela é “sexoobuscura”, afirmando que não há espaço diálogosobre a sexualidade dentro da igreja. Finalmente, os dois últimos temas secomplementam, pois, com uma postura exclusivista (no ensino, nos relaciona-mentos, etc.) a igreja se torna um lugar hostil, em que dúvidas e questionamentossimplesmente não são aceitos.Fomos lembrados então, pelo Rev. Jouberto, que cada uma destas críticas,infelizmente, tem sua razão de ser em muitos momentos e atitudes de determi-nados líderes e igrejas, contudo, não se pode dizer isso de toda a igreja ao longo dahistória.Por isso o texto de Romanos encimando este editorial, a chamada de Cris-to através do Apóstolo Paulo é para o acolhimento, para o cuidado em amor. Ape-nas assim, amando ao próximo como o Senhor Jesus nos ensinou, poderemos sere fazer da Igreja, uma comunidade que vence estas críticas tão contundentes:Que dialoga, abrindo espaço para discussão e aprendizado; Que acolhe, abraçandoe cuidando daqueles que nela se achegam; Que ama, não apenas de palavras,mas também em ações.Dessa Igreja eu quero fazer parte!
Que Deus nos abençoe.

Lic. Diego Brito Stallone de Lima



PLANTÃO DE HOJE
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

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.
§ 4º. Quando o Presidente eleito pelo concílio for presbítero, as funçõesprivativas de ministro serão exercidas pelo ministro que o Presidente escolher.

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            Marco Aurélio Nóbrega, José Baía e

Joaber Sales
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: 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



ESCOLA DOMINICAL -DESIGREJADOS - PARTE 2
Em nosso editorial hoje te-mos o resumo da segundaaula a respeito do tema“Desigrejados”, ministradapelo Rev. Jouberto Heringer.Uma vez mais agradecemos aDeus a presença do Rev.Jouberto, rogando as bên-çãos do Senhor sobre sua vidae sua família, na alegre ex-pectativa de tê-lo conosconovamente.

OS  QUATRO PILARES DA IGREJA
Foi com este tema que encerra-mos nossas aulas com a temáticaa respeito da Igreja. Refletindosobre a Adoração, o Ensino, aComunhão e  a Evangelização , oLic. Diego Stallone falou sobre asações que precisam ser os pila-res, as bases da Igreja de Cristono serviço ao Senhor. Na próximasemana, começaremos, com agraça de Deus, um novo tema,seguindo o nosso planejamentoanual.

SAF REUNIDA EM PLENÁRIAHOJE
A Sociedade Auxiliadora Femini-na (SAF) estará reunida hoje, às16hs, no Salão Rev. Miguel MarquesRodrigues. Lembramos as sócias aimportância de sua presença, mas,também, a você mulher que aindanão goza do privilégio de participar,que considere isso. As iniciativas daSAF oferecem a oportunidade devocê, mulher, vivenciar experiênci-as maravilhosas de comunhão eserviço. Compareça

O BOM PASTOR – SALMOS DEDAVI
É a temática da nossa EscolaDominical nas próximas sema-nas. A ideia é refletirmos sobrealguns Salmos cuja autoria foido Rei Davi e, a partir deles, tirarlições para a nossa caminhadacristã, sobretudo em tempos ad-versos como os nossos. Volta-mos às nossas classes por gru-po, e todas tem início às09h30min. Esteja presente!

“ 4 CANTOS “
Com acompanhamento musi-cal de nossa irmã Inês Rufino, oquarteto enriquece a dinâmicalitúrgica do Culto desta manhã.O grupo vocal é composto por:
- DIAC. ANDRÉ RICARDO DEALMEIDA RIBEIRO;- PB. EDUARDO DE OLIVEIRAGOUVÊA;- PB. RANER JOGEMIAS SOARESDA SILVA.- PB.  VITOR CAMARINHA DA SILVA

ENCONTRO A MESA – JUNTADIACONAL
Hoje nosso encontro à mesa éorganizado pela nossa JuntaDiaconal, e temos uma delicio-sa feijoada. Celebramos ainda,o Dia do Diácono, que na IgrejaPresbiteriana do Brasil tem suadata no dia 09/07. Deus aben-çoe nossos irmãos que, no exer-cício do ofício diaconal, honrama Deus servindo à Igreja, aten-dendo ao chamado e à vocaçãodo Senhor. Louvado seja Deus!



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.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Lauraci Garcia (2508-6813); Dia 26: Paulo Victor Cae-tano Ladeira (3079-6370); Dia28: Lucia Souza Signes de Aze-vedo (2246-6980, Maria DgmarMedeiros da Silva (2275-0572);Dia 29: Meily Meirelles (2568-3026); Dia 30: Nathalia VictorioPinheiro da Silva (2571-6689),Edno Marcolino Gomes (2286-4625), Nathalia Sathler Pereira(2226-2475), Washington Davinirde Barros.

 Ordem do Culto Matutino
ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de SilêncioPrelúdio:  “Em honra e louvor” -Quarteto 4 CantosSaudação e AcolhimentoCântico   47 (NC)Oração de Adoração e LouvorCântico   21 (NC)
CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo 138Canto - “Calma, mansa e serena”-Quarteto 4 CantosMomento de Súplica e Intercessão. Oração Silenciosa. Oração PastoralCântico 137 (NC)
Ato Gratulatório -Aniversariantesda  Semana.

CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e OfertasCântico  172  (NC)Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos VisitantesAvisos
EDIFICAÇÃO

Cântico 351 (NC)Mensagem: Presb. Eduardo  Gouvêa

DESPEDIDA
Cântico 146(NC)Oração do Pai NossoPoslúdio:  “Bênção” - Quarteto 4Cantos

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



A IGREJA E AS REDES SOCIAIS
Nossa Igreja está conectadanas redes sociais. Temos nossosite no ar. Visite-o para conhe-cer um pouco mais do trabalhodas forças vivas da Igreja. Tam-bém, no Facebook temos umapágina da Igreja; um grupo paraMembros da Igreja; Grupo daSAF; Grupo da UMP; Grupo daUPA. Se você ainda não faz partede nenhum desses grupos, quetal se conectar também nainternet?

PALAVRA E ORAÇÃO
Às quartas-feiras, às 15hs, noSantuário, nossa querida irmã Lu-zia Soltesz orienta encontro dereflexão bíblica, cânticos e preces.

BOLETIM  DOMINICAL

Nele você encontra o registro detoda a dinâmica eclesial, o quetorna sua leitura indispensávelaos membros da Igreja, sobretudo.Além de eficaz órgão informati-vo, é, também, excelente instru-mento de divulgação da Igreja e doEvangelho.Assim, recomendamos que, apóssua leitura, seja oferecido a al-guém, que, pela graça de Deus, alihá de encontrar salvação e paz emCristo Jesus.

Está convocado para reunir-seno próximo dia 03 de setembro, às08h30min, no Salão Rev. MiguelMarques Rodrigues

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.

VISITANTES
No domingo passado tive-mos a alegria de receber emnossa Igreja os irmãos: VilmaSoares Marques Neto, LíciaMaria Teixeira Mendes, Re-nata Neto, Simone B. Pratti eEliene Adriano Vieira.  Re-gistramos aqui o desejo derevê-los em outra oportuni-dade.

CONSELHO DA IGREJA

OREMOS PELOS ENFERMOS
Lembre-se de colocar esses ir-mãos e irmãs diante do Senhor.Para ajudar sua oração, eis osnomes daqueles que foram infor-mados ao pastor: Adelton daSilveira Congo, Bianca AmorimGomes (filha da Deuzélia), CéliaMiranda (recuperação de cirur-gia), Clair Dobler (tratamento),Almte. José Carlos Coelho deSousa, Nelydes Machado (recu-peração de cirurgia) e Presb. Pau-lo Severino da Silva.



     A N O T A Ç Õ E S

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)

NOSSO PASTOR ESTÁ DE FÉRIAS
Já comunicamos na sema-na passada e, reforçamos hojeo aviso. Nosso pastor, Rev.Cid Caldas, está em plenogozo de suas férias. Ore peloservo do Senhor, assim comopor sua família. Que seja umtempo de refazimento, des-canso e renovar de energias



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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“DIACONIA: A FUNÇÃO SOCIAL DA IGREJA“   
“Não te furtes de fazer o bem a quem de direito , estando na tua mão o poder  

de fazê-lo.”  Provérbios 3:27 

                                                                                                                 

“ 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  

         Enquanto uns arrumavam a sala para a homenagem aos diáconos, outros 
aproveitavam para relembrar quem eram essas pessoas e porque eles precisavam existir 
na igreja :  
         -  Jesus morreu na cruz , ressuscitou e , antes de subir aos céus deu uma ordem para 
os discípulos  . Vocês lembram?  Eles deveriam  ir por TODO mundo , pregar o Evangelho 
para TODA criatura.  
         - E os discípulos obedeceram ?!?! 
         - Claro !!! Mas  logo perceberam que estas criaturas (as pessoas) tem necessidades 
bastante reais. Muitos sofrem de doenças físicas , muitos não tem família , outros tem 
problemas de falta de dinheiro , falta de comida , falta de amor dos parentes, solidão , 
fome... Não bastava pregar e deixá-los para lá.  
         -  Então , como a Igreja estava crescendo bem rápido , os apóstolos se organizaram 
para poder atender a todas estas necessidades .Depois de uma reunião disseram: 
“...escolhei dentre vós sete homens de boa reputação , cheios do Espírito e de sabedoria , 
aos quais encarregaremos deste serviço.”’ Atos 6:3 . Foram os primeiros DIÁCONOS . 
           -  DIÁC.......fala devagar que eu tenho que colocar no cartaz !!! 
             - Já sei ! Os discípulos entenderam que pregar o Evangelho não é só FALAR . É 
também AGIR , ter ATITUDE . 
            - Ah ! Então é por isso  que   o quinto livro do Novo Testamento se chama ATOS 
dos  Apóstolos e não “ Palavra dos Apóstolos”  ou “ Sermões dos Apóstolos”.  
 

                Aqui na Ig. Presbiteriana de Botafogo nós conhecemos vários diáconos, 
não é? Joaber, Fábio , Aureliano ,Michel , Leonardo , Jorge Sarito, Antônio 
Nóbrega, José Baía , e Marco Aurélio. São homens chamados por Deus para 
estarem sempre atentos às necessidades dos irmãos e aos serviços da Igreja.   
              Mas todos nós devemos ter atitudes como a deles: gestos carinhosos , 
palavras doces e amigas. Então , fazer o bem deve ser uma coisa natural para 
TODOS nós. TODA a Igreja precisa estar atenta para as necessidades da vida 
diária dos outros irmãos.    
                                                      Beijinhos   Tia Ilda 

( saiba mais em Provérbios 3:27 / Tiago 4:13-17 / Atos 6:1-7)                          
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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 : : EU PRECISO DE VOCÊ (Marilene Vieira / cd Cânticos para a 
garotada / Vol1/ faixas 9 e 19) 

Eu preciso de você , você precisa de mim! 

Nós precisamos de Cristo até o fim! (bis) 

Sem parar , sem cessar , sem vacilar, 

Sem temer, sem chorar. (bis) 

Abrace seu amigo do lado e diga : Bem vindo em nome do Senhor!! 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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