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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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Para Pensar
Os Quatro Pilares da Igreja – Parte 2

“... nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdesamor uns aos outros”.                                                     João 13.35
Terminamos, no último domingo, nossas reflexões sobre a Igreja. E o fize-mos falando sobre o propósito da Igreja, a partir de seus Quatro Pilares, conformeencontramos no texto de Atos dos Apóstolos 2.42-47, a saber: a Adoração, o Ensi-no, a Comunhão e a Evangelização. Na semana anterior, falamos sobre a Adora-ção e o Ensino, e no domingo passado, nossos temas foram Comunhão eEvangelização.E a razão pela qual o texto de João 13.35 encima este editorial é justa-mente pelo seu apelo em relação ao propósito da Igreja, pois sem amor não háAdoração, Ensino, Comunhão, ou Evangelismo. O amor é a base da nossa relaçãocom Deus e deve ser a base da nossa relação uns com o outros.Quando refletimos sobre a comunhão, lembramos que os discípulos “...perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão... (At 2.42), geralmente aênfase da perseverança recai apenas sobre a “doutrina”, mas é preciso lembrarque a comunhão também deve ser perseverante, em dias de relações humanasmarcadas pelo interesse e pela superficialidade, a Igreja é chamada à aprofundaro relacionamento em verdade e amor. Este é um dos pilares da Igreja, foi isso queJesus fez com os discípulos durante três anos, e é isso que ele nos convida a fazerhoje ainda.Depois, falamos sobre a essência e a dinâmica da Evangelização, tendo aIgreja do Novo Testamento como base, vimos que a Igreja do Novo Testamentoevangelizava de muitos modos, desde a pregação pública, passando por debates(principalmente com o apóstolo Paulo) e chegando até mesmo ao martírio, comoforam os casos de Estevão e Tiago. Contudo, a igreja nunca abriu mão do relacio-namento. Deve-se destacar que “... enquanto isso (enquanto perseveravam nadoutrina; na comunhão; nas orações e etc.) acrescentava-lhes o Senhor, dia adia, os que iam sendo salvos.” (At 2.47). A Igreja do Novo Testamento evangelizavaenquanto caminhava e realizava. Não era um programa específico, era uma mar-ca da sua caminhada.Esta comunhão que prioriza a pessoa, este Evangelismo que acontece en-quanto caminhamos, deve buscar sua força e seu exemplo no Amor de Deus,derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, a partir da obra redentora denosso amado Jesus.Adoração, Ensino, Comunhão e Evangelismo, os pilares da Igreja de Cris-to. Os pilares da nossa Igreja.
Que o Senhor nos abençoe!

Lic. Diego Brito Stallone de Lima



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Esequias Sales
Diáconos José Baía, Leonardo Medeiros e

Fábio Severino
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Stella Junia             Coro Marcello Ganter

Noite:     Stella Junia
             Coro Marcello Ganter

Som  Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral
Art. 68.  Só poderão tomar assento no plenário dos concílios os que apre-sentarem à Mesa as devidas credenciais juntamente com os livros de atas, rela-tórios e estatística das respectivas igrejas, no caso de Presbitério; as credenci-ais, os livros de atas e o relatório do concílio que representarem, quando se tratarde Sínodo ou do Supremo Concílio.

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

Michel Jarque
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Inês Rufino

           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



CEIA DO SENHOR – HOJE NOCULTO VESPERTINO
Hoje, em nosso culto vesper-tino, celebraremos a Ceia doSenhor. Tempo de reflexão ealimento espiritual. Tambémtempo de anúncio e celebraçãoda morte e da Ressurreição doSenhor Jesus. Participe da Mesado Senhor.

O BOM PASTOR – SALMOS DEDAVI
É a temática da nossa EscolaDominical nas próximas sema-nas. A ideia é refletirmos sobrealguns Salmos cuja autoria é doRei 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!

#SOMOSUM
Foi ontem a noite e, pela graçade Deus, fomos ricamente aben-çoados. O mensageiro do Se-nhor foi o nosso Presb. EsequiasSales, vice-presidente do con-selho de nossa Igreja. A partirdo tema “Ansiosa solicitude – Oque é mais importante em nos-sa vida?”, o Presb. Esequias noslevou à reflexão sobre aquiloque realmente importa, e foi umtempo muito bom de comunhãoe aprendizado. Que o Senhorcontinue abençoando a vida doPresb. Esequias e de sua famí-lia, assim como a nossa juventu-de.

SACOLAS DO AMOR
Os interessados em participardesse louvável esforço beneficen-te devem procurar a Presidenteda SAF-BOTAFOGO, Maria EmiliaCardoso, ou as responsáveis pelomovimento, nossas irmãs RachelSimplicio e Gláucia Gallindo.As ofertas em espécie ou emcheque devem ser depositadasno gazofilácio em envelopes ver-des com indicação de nome e devalor.

CORO MARCELLO GANTER

Sob a regência de ClaraAlbuquerque e acompanha-mento de Stella Junia , enri-quece a dinâmica litúrgica dosCultos deste domingo
FÉRIAS DO REV. CID CALDAS

No próximo domingo já tere-mos a presença do Rev. CidPereira Caldas conosco. Ao lon-go desta semana, ele retorna desuas férias e retoma suas ativi-dades. Continuemos em oraçãopelo nosso pastor e sua família,seu retorno é motivo de alegriapara todos nós.
VISITANTES

No domingo passado tivemosa alegria de receber em nossaIgreja os irmãos: Lindsey Cu-nha de Araujo Braga, DavidAlvarez Burges, Henry Wally.Registramos aqui o desejo derevê-los em outra oportunida-de.



 Ordem do Culto Vespertino
ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de SilêncioPrelúdio: ÓrgãoSaudação e AcolhimentoCântico   16 (NC)Oração de Adoração e LouvorCântico   38 (NC)
CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo25 Cântico 108 (NC)Momento de Súplica e Intercessão. Oração Silenciosa. Oração PastoralCoro Marcello Ganter: “Ó Senhor,vem me dirigir!”
Ato Gratulatório  - Aniversariantesda  Semana.

CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e OfertasCântico  137 (NC)Oração Diaconal de Dedicação
AvisosSaudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO
Cântico 351 (NC)Mensagem: Rev. Miguel Rodrigues

SANTA CEIA
Coro Marcello Ganter : “Tu és o Pão”Oração de Consagração1 Coríntios 11.23-26Partir do Pão

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de SilêncioPrelúdio: ÓrgãoSaudação e AcolhimentoCântico   19 (NC)Oração de Adoração e LouvorCoro Marcello Ganter: “Crê no Se-nhor”
CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo06Cântico 89  (NC)Momento de Súplica e Intercessão. Oração Silenciosa. Oração PastoralCoro Marcello Ganter:“Rio daJudeia”
Ato Gratulatório -Aniversariantesda  Semana.

CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e OfertasCântico  61 (NC)Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos VisitantesAvisos

EDIFICAÇÃO
Cântico 351 (NC)Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA
Cântico 287 (NC)Oração do Pai NossoPoslúdio: Coro Marcello Ganter: “Aosentir-me apreensivo”

Ordem do Culto Matutino



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

Distribuição dos ElementosEucaristicosCânticos 340 (NC)Comunhão
DESPEDIDA

Oração do Pai NossoBênçãoTrípico AmémPoslúdio: Coro Marcello Ganter: “Daiao Senhor louvor”
REUNIÃO DO CONSELHO

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 emItaboraí (Rod. RJ-116, Km 4,5);Investimento:Hotel + Ônibus = R$ 240;Se for de carro = R$ 195;Crianças (até 2 anos) são isen-tas;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.

O QUE VOCÊ VÊ QUANDO ME VÊ?

Este será o tema do nossoacampamento. O propósito érefletir sobre o nosso testemu-nho enquanto cristãos. Muitotem se falado sobre os desafiosda Igreja em nossos dias e,certamente, uma vida coeren-te com o discurso está entreestes desafios. Nossospreletores serão o Lic. DiegoBrito Stallone de Lima e o Rev.Cid Pereira Caldas. Faça suainscrição e, desde já, ore pornosso acampamento.

ESTACIONAMENTO PARA QUEMVEM À IGREJA
A Igreja mantém convênio como estacionamento localizado naRua da Passagem, 120. Vocêque vem à Igreja tem o direito depagar o valor único de R$ 13,00pelo período total compreendi-do pelo horário do culto. É pre-ciso que, assim que entrar, vocêinforme que está vindo para aIgreja e que faz parte do convê-nio da Igreja com o estaciona-mento.

ANIVERSARIANTES

Dia 08: Fernanda PachecoSodré (99876-8365); Dia 11:Gledys Serber (2522-7351),Raquel Braga Ribeiro (2288-5154); Dia 12: Thiago MoreiraMateus (2253-5845)



     A N O T A Ç Õ E S

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)

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 e Presb. PauloSeverino da Silva.

CADERNETAS DE CONTRIBUIÇÃO



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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“ USANDO OS TALENTOS E SENDO UM VASO 
DE BENÇÃOS “   

« ...se ministério , dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina, esmere-se no fazê-
lo; ou o que exorta faça-o com dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que 

preside, com diligência;quem exerce misericórdia, com alegria. »Romanos 12 :7-8 

                - “ Quem vai querer dirigir o culto das crianças hoje? “        
                Era a  tia Sara perguntando. Ela sempre dava uma função para cada 
criança nesse Culto . Afinal era assim que devia ser !  Já que o culto era das 
crianças , deviam ser elas as responsáveis pela direção . Com a tia Sara na 
supervisão , é claro!   
             Mas para que eles fizessem o melhor, ela fez o seguinte: perguntou o 
que cada um gostaria de fazer, qual seria a função que cada um se sentia com 
habilidade e facilidade para desempenhar. 
              A Mary queria distribuir o boletim, a Bianca queria fazer a oração de 
louvor , o Tiago queria dirigir a leitura bíblica , a Márcia a oração de suplica e 
agradecimento e o Eduardo tocaria o prelúdio ao piano.  Todos quiseram 
participar do culto , mas nem todos agradaram a Deus. Sabem por que? 
           Quando tia Sara pediu voluntários para ajudar no culto , o Tiago pensou 
em dirigir a leitura bíblica , não porque queria fazer o melhor para a obra de 
Deus mas porque estava com vontade de mostrar como ele era craque na 
leitura; ele estava “ se achando”.  
           Não deu outra... Na hora da leitura bíblica, ele não estava prestando 
atenção e a tia precisou chama-lo uma três vezes para que ele entendesse que 
era sua vez. Além disso,  se perdeu , esqueceu qual era o texto e trocou tudo . 
Todos tem o direito de errar , mas estava na cara que ele não tinha dado o seu 
melhor, não tinha tratado com responsabilidade  a obra de Deus. As intenções 
do seu coração não eram de glorificar o nome de Deus nem de edificar e 
abençoar seu grupo de amigos. A intenção em seu coração era errada. 
           Nossos dons e talentos , dados por Deus , devem ser usados com muita 
responsabilidade, e para servir a Deus.             Beijo , beijo ,  tia Ilda 

   (saiba mais em Mt 25:14-30 / I Co 14:1-25/ I Co 12:31 a 13:13/ Rm 12:3-8) 
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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 : Olá amigos !!! A igreja é o melhor lugar para 

estarmos!!!! Hoje temos algum visitante? Bem vindo no nome 
do Senhor!! 

 
2-Cântico : : - É BOM JESUS NO CORAÇÃO! 

É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis) 

Andar com Ele , juntinho dEle . 

É muito bom ter Jesus no coração! 

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 – Marcos 9:35-37 
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
              “Jesus...disse-lhes:Deixai vir a mim os pequeninos.. .“ 

                                Marcos 10:14 

 
 
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 MEU AMIGÃO (Lígia Rosana Borba/life kids I ao vivo/ Cantando o 

fruto do Espírito / faixa 2 ) 

  Eu tenho um amigo  pra te apresentar  

  que guarda os meus passos de tropeçar . 

  E todos os dias comigo está  

  mostrando o caminho onde eu devo andar. 

  Ele é Jesus , meu amigão , que encheu de alegria o meu coração. 

  Ele é Jesus que me faz bem e que hoje quer ser seu amigo também.  

10-Palavra Pastoral e Benção 
 
11 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 
       Tenham uma semana abençoada!!!!    

 
Aniversariantes de AGOSTO 

 
DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA 01/08      2 ANOS 

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUEIRA 02/08      6 ANOS 

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE 15/08      7 ANOS 

Tia MARIANA SATHLER 15/08  

 

        "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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