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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
A Olimpíada da Vida

“... igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as

normas”                                                                  2 Timóteo

Começaram as Olimpíadas Rio 2016 e fomos surpreendidos, mais uma
vez, pela beleza que são os Jogos Olímpicos. O mundo põe seus olhos sobre o Rio
de Janeiro e, mesmo diante das dificuldades que enfrentamos social, política e
economicamente, o povo celebra a festa esportiva que tem sede na América do
Sul pela primeira vez.

A Olimpíada é a tradução perfeita da aliança entre força, técnica, destre-
za, treino e vontade. Em cada esporte, cada disputa, fica patente tanto o preparo
do vencedor quanto a necessidade do vencido de crescer, melhorar, desenvolver
mais a sua técnica. Assim como, infelizmente, não deixamos de ver aqueles que
tentam vencer burlando as regras, flagrados naquilo que se chama “doping”, quer
pelo uso de substância ou algum tipo de equipamento adulterado.

É aí que entra a analogia utilizada pelo apóstolo Paulo para falar do
discipulado cristão. Escrevendo à Timóteo, Paulo usa três imagens comuns a fim
de que Timóteo compreenda a importância de dedicar integralmente sua vida à
Cristo, ou, nas palavras Paulinas: “fortificar-se na Graça de Cristo Jesus” (2Tm
2.1), a saber: O soldado (v. 4); O atleta (v. 5) e o lavrador (v. 6).

No caso do atleta, é importante ater-se as normas, ou seja, aquilo que
Cristo estabeleceu para o discipulado, que consiste em diversas orientações en-
tregues por Cristo e por Paulo, por exemplo, mas que podem ser resumidas no
mandamento de Amar a Deus e ao Próximo (Mc 12.33).

O atleta só se torna apto para alcançar o seu objetivo com muito treina-
mento, esforço, renúncia e sacrifícios. Claro, em nossa vida não é diferente, em
nossa caminhada com Cristo não é diferente. Em nosso casamento não é dife-
rente. Aos pais que hoje, são celebrados pelo seu dia, não é diferente. Só alcança-
mos nosso propósito em Cristo com dedicação e não poucas lágrimas.

O mesmo Paulo, contudo, nos dá um alento em relação a esta “corrida”.
Escrevendo aos Coríntios (1Co 9.24-27) ele lembra que nossa “medalha” não é de
ouro, prata ou bronze, que perdem o valor, nossa medalha é o Senhor e a vida
abundante que ele preparou para nós.

Na Olimpíada da Vida, em Cristo, somos todos vencedores!

Que o Senhor nos abençoe!

Lic. Diego Brito Stallone de Lima



PLANTÃO DE HOJE

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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 1ª - Concílios em Geral

Art. 69.  A autoridade dos concílios é espiritual, declarativa e judiciária,
sendo-lhes vedado infligir castigos ou penas temporais e formular resoluções,
que, contrárias à Palavra de Deus, obriguem a consciência dos crentes.

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 Nascimento

Diáconos            Fábio Severino, Marco Aurélio Nóbrega
Aureliano Dutra

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã: Stella Junia
           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



FELIZ DIA DOS PAIS!

Hoje, celebra-se em nosso
país o “Dia dos Pais” e louva-
mos a Deus pela vida daqueles
que tem dedicado sua vida aos
filhos, netos, sobrinhos e etc..
A todos os papais, parabéns,
que o Senhor Deus, Pai de
todos nós, os abençoe e forta-
leça nesta árdua tarefa de cui-
dar, educar e amar.

FÉRIAS DO REV. CID CALDAS

Depois de um mês de des-
canso e refazimento, retorna
às suas atividades o nosso pas-
tor. O Rev. Cid Caldas voltou
de suas merecidas férias no
último dia 11/08. Nós nos ale-
gramos com sua presença e
rogamos a Deus sua bênção
sobre o ministro e sua família,
seu retorno é motivo de alegria
para nossa comunidade. Está-
vamos com saudades!

ANIVERSÁRIO  UMP  E  KALEO

No mês de Agosto nossa UMP
e o grupo KALEO celebram
mais um aniversário. A UMP
completa 76 anos e o Kaleo 16.
E iremos celebrar com progra-
mações especiais, esteja aten-
to. Parabéns aos sócios da UMP
que tem servido ao Senhor com
alegria e entusiasmo, e tam-
bém aos membros do grupo
Kaleo, que através do exercício
dos seus dons e talentos aben-
çoam a Igreja cumprindo a vo-
cação e o chamado do Senhor.

O BOM PASTOR – SALMOS DE
DAVI

É a temática da nossa Esco-
la Dominical nas próximas
semanas. A ideia é refletir-
mos sobre alguns Salmos cuja
autoria é do Rei Davi e, a
partir deles, tirar lições para
a nossa caminhada cristã, so-
bretudo em tempos adversos
como os nossos. Voltamos às
nossas classes por grupo, e
todas tem in íc io  às
09h30min. Esteja presente!

DOAÇÃO DE SANGUE - UMP

É uma das iniciativas da
UMP neste mês de aniversá-
rio. Toda a Igreja está convi-
dada para juntos irmos ao
HEMORIO doarmos sangue,
num gesto de amor e também
de justiça. Será no dia 20/
08, sábado, às 10h. O ende-
reço do Hemorio é: Rua Frei
Caneca, no 8 – Centro – Rio
de Janeiro. Próximo ao Hos-
pital Souza Aguiar.

ENCONTRO À MESA – 28/08

Nosso almoço mensal, neste
mês, é organizado pela UMP,
também como parte das cele-
brações do seu aniversário.
Será no dia 28/08 e é impor-
tante que você se programe
com antecedência, se inscre-
vendo com algum membro da
diretoria da UMP para garantir
seu ingresso. Será um gostoso
momento de comunhão e de
uma excelente refeição.



   ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico   88 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico   36 (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo 42
Cântico  201 (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
 Coro Marcello Ganter: “De Eterni-

dade a Eternidade”

Ato Gratulatório  - Aniversarian-
tes  da  Semana.

Participação das crianças

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico  49 (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Ficarás
onde estás”

Mensagem: Rev. Cid  Caldas
SANTA CEIA

Cântico 146 (NC)
Bênção Apostólica
Trípice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:

“Daí ao Senhor Louvor”

REUNIÃO DO CONSELHO

Está convocado para reunir-se
no próximo dia 03 de setembro, às
08h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

ANIVERSARIANTES

Hoje: Elizabeth Ornelas dos
Santos (2295-3199); Dia 15:
Mariana Sathler Pereira (2226-
2475); Dia 16: Julia Christina
Mury Fernandes (2552-0954);
Dia 17: Aline de Moares
Petronilha Lopes (3592-0192),
Mércia Cristina Santucci Ro-
cha (2244-5556);Dia 18:
Agenor Marchon; Dia 19:
Marina Victório Costa de Sou-
za Ramos (2293-8178), Marly
Victório de Araujo Costa (2286-
8673), Luiza da Silva Feitosa
(2543-8843); Dia 20: Diac.
Fábio Brochado Severino da
Silva (2501-5003).

O QUE VOCÊ VÊ QUANDO ME VÊ

É o tema do nosso acampa-
mento neste ano. Já temos
anunciado nosso Acampamen-
to há bastante tempo e ele está
cada dia mais perto. O propósito
da temática deste ano é nos
levar à reflexão acerca do nosso
testemunho Cristão. Nossos
preletores serão o Lic. Diego
Stallone e o nosso pastor, Rev.
Cid Caldas. Desde já, ore pelo
nosso acampamento, pelos nos-
sos pregadores, por toda organi-
zação e também por todos os
participantes. Que sejam dias
inesquecíveis!



BOLO DE ANIVERSÁRIO – UMP E
KALEO

Aniversário sem bolo, não é
aniversário! Por isso, no dia 21/
08, domingo, após o culto ves-
pertino, nós iremos cantar pa-
rabéns para a nossa UMP e tam-
bém para o Kaleo. Esteja pre-
sente para celebrarmos juntos
ao Senhor e também repartir-
mos um gostoso bolo.

REUNIÃO DE ORAÇÃO

São momentos de bênção,
compartilhar e de intensa ora-
ção. Que já esteve na reunião de
oração sabe da bênção que é.
Venha estar conosco às terças-
feiras, às 19hs. O encontro tem
a orientação da  UPH - BOTAFOGO,
mas é aberto à toda Igreja.

CORO MARCELLO GANTER

Sob a regência de Clara
Albuquerque e acompanha-
mento de Stella Junia, enrique-
ce a dinâmica litúrgica dos Cul-
tos deste domingo.

ESTACIONAMENTO PARA QUEM
VEM À IGREJA

A Igreja mantém convênio com
o estacionamento localizado na
Rua da Passagem, 120. Você
que vem à Igreja tem o direito de
pagar o valor único de R$ 13,00
pelo período total compreendi-
do pelo horário do culto. É pre-
ciso que, assim que entrar, você
informe que está vindo para a
Igreja e que faz parte do convê-
nio da Igreja com o estaciona-
mento.

ACAMPAMENTO

As inscrições já começaram.
Não deixe para cima da hora! Já
há muitos inscritos. Não deixe
para se inscrever em cima da
hora. 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 isen-

tas;
Hotel (Crianças de 2 a 10) =

R$ 60
Hotel + Ônibus (Crianças de 2

a 10) = R$ 110;
Todos os valores podem ser

parcelados em até 2 vezes!! As
parcelas têm vencimento no dia
15 de cada mês! As inscrições
podem ser feitas com qualquer
membro da diretoria da UMP.

 ATENDIMENTO PASTORAL

Semanalmente, de segunda-
feira a quinta-feira, o Rev. Cid
Caldas está na Igreja à disposi-
ção dos que queiram com ele
conversar. As entrevistas com o
Pastor devem ser agendadas,
pelo telefone, com a Secretá-
ria da Igreja, Leila Ferreira.

VISITANTES

No domingo passado tivemos
a alegria de receber em nossa
Igreja os irmãos: Viviane, Ale-
xandre Gonçalves e Adriana
Gonçalves.  Registramos aqui o
desejo de revê-los em  outra
oportunidade.



A N O T A Ç Õ E S

OREMOS PELOS ENFERMOS

Lembre-se de colocar esses
irmãos e irmãs diante do Se-
nhor. Para ajudar sua oração,
eis os nomes daqueles que fo-
ram informados ao pastor:
Bianca Amorim Gomes (filha
da Deuzélia), Clair Dobler (tra-
tamento), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa e Presb. Pau-
lo Severino da Silva.

EBD UPA -CULTURA E EVANGELHO

Voltamos à nossa classe do-
minical, sempre às 9h30, e nos-
so tema refletindo a relação entre
a cultura e a nossa vida cristã
continua. Esteja conosco!

COMO ME TORNAR MEMBRO DA
IGREJA?

A Igreja Presbiteriana de
Botafogo é uma igreja com-
prometida com a proclama-
ção do Evangelho de Jesus
Cristo. Tornar-se membro da
Igreja é muito simples. Quan-
do você decidir confessar a
Jesus Cristo como seu Se-
nhor e Salvador ou desejar
transferir-se de outra Igreja,
simplesmente fale com o pas-
tor da Igreja que o informará
das providências necessári-
as. No caso, você preencherá
uma ficha de membro, será
ouvido(a) pelo Conselho da
Igreja sobre sua fé e, em dia
e  hora marcada,  será
recebido(a) à comunhão na
Igreja.
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Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 

  1906-2016              igreja@ipbotafogo.org.br 

www.ipbotafogo.org..br 

                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº27 - 14 de agosto de 2016                                                                                                                                                                              
 

PAI , SOBRENOME ...FÉ !!  
“ Mas Jesus , sem acudir a tais palavras , disse ao chefe da sinagoga : 

Não temas , crê somente.”  Marcos 5:36 
“Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.”  

Atos 16:31 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         - Que bom te ver curada  ! Você estava tão doente... 
         - É verdade . Eu me sentia tonta , fraca demais... 
        -  As pessoas disseram que você estava morta !!!!! 
        - Disseram mesmo ! Eu só sei que eu não conseguia levantar , me mexer , 
tudo doía .Fazia alguns dias que eu estava daquele jeito , e só piorando...  
        - Que bom que passou ! Que bom te ver aqui ! Mas parece até  mentira... 
        - Estou tão feliz ! As pessoas ao meu lado estavam muito tristes .  
         - E sua mãe ? 
         - Era um tristeza só... meu pai já nem ia mais para o trabalho... 
        - É verdade , o líder Jairo não se afastava de você . Todos da Sinagoga 
estavam sentindo a falta dele. E todos muito preocupados. Quase que ele 
adoeceu também.Estava muito abatido. 
       - Mas meu pai é especial !! Eu amo meu pai .Sabe , ele procurou a única 
pessoa que poderia me salvar . Meu pai acreditou de todo coração e pediu a 
Jesus que colocasse as mãos sobre mim. 
        - Puxa , seu pai , nosso líder na sinagoga , foi falar com Jesus ? 
        - Foi a minha salvação ! Se meu paizinho não tivesse pedido com fé...nem 
sei...eu escutei uma voz dizendo para eu me levantar . Era Jesus que estava do 
meu lado ,de  mão dada comigo.Levei um susto e percebi que não sentia mais 
dor , nem estava fraca .Me levantei ,e  estou aqui . Vamos brincar ? 
               
          A Bíblia nos ensina a colocar a nossa fé no poder de Jesus, principalmente em 
situações difíceis do dia a dia. Parabéns a todos os pais de oração , que depositam sua 
confiança em Deus, e oram para que sua família fique protegida.     Bjo Tia Ilda   
    

      (saiba mais em Marcos 5 :21-24 e 35-43 ; Provérbios 20 :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 : Bem vindo em nome do Senhor!! Temos algum 

visitante? Muito bom estar na casa de Deus!!! 
 
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 grande , muito especial !!  
Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica – Salmos 119:9-12    
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
“Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos  “            

                                Salmos 133:1 

 
7-Cântico : - Bíblia meu livro companheiro 
Bíblia meu livro companheiro 
meu livro companheiro é a Palavra de Deus 
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia , 
Aprendo dia a dia a  andar com Jesus 
 
8-Oração de Gratidão e Súplica : Vamos agradecer a Deus pela 
semana e pedir que esteja conosco sempre . Vamos agradecer  
pelos pais. 
 
9-Mensagem – Tia Ilda 

 
10-Cântico-  - A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis) 
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar, 
e andando pelo caminho( bis) 
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 
 
 11-Palavra Pastoral e Benção 
12 – 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 121.8 
 

 
                                                              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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