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Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030
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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
Ele é mais poderoso do que eu

Mt 3:11-12

Retomamos nossas reflexões no Evangelho de Mateus com esta poderosa
mensagem.

Primeiramente, João Batista nos fala de humildade, mas também de cons-
ciência de missão e reconhecimento do seu papel na história.

Veja bem, que ele tem consciência da sua posição; da posição central que
ocupa naquele momento mesmo estando no deserto. Ele está batizando aqueles
que se aproximam, portanto, tem ascendência e autoridade sobre eles. Mas, tem
humildade para reconhecer seu papel naquele momento e na história. O objetivo
não é suprir suas carências ou vaidades. Não é exercer um cargo e que este seja
um sucesso. João revela consciência clara do seu papel no projeto de Deus. Afora
o fato de que João era o precursor do Messias, ele nos ensina ainda hoje o espírito
que deve nortear a vida do cristão – a humildade. Humildade para ter a correta
dimensão de si mesmo, mas também para cumprir seu papel sem medir, como os
homens medem, a importância da posição, do serviço ou do posto. É ter a certeza
de que, o que verdadeiramente importa é ser usado por Deus. João Batista ainda
hoje nos diz: “Convém que ele cresça e que eu diminua”. (Jo 3:30)

João Batista também nos revela a consciência que tem da missão que
Deus lhe reservara – o batismo como fruto de conversão. Figura, até então, estra-
nha ao rito judaico. João fala de arrependimento, da necessidade de transforma-
ção interior, de mudança de vida, de arrependimento. O batismo de João ainda
hoje destaca um ponto fundamental na vida cristã – transformação e mudança de
vida. J. Calvino disse: “Se alguém busca na Palavra de Deus uma diferença entre
o batismo de João e o dos Apóstolos, a única que encontrará é que João batizava
em nome de alguém que viria, e os apóstolos, em alguém que já veio”.

Finalmente, João se declara o precursor. Curioso, quantas pessoas tem
uma visão de si mesmo muito acima ou diversa do papel que a história lhes
reserva. Quer ser o que não é para ser. Quer fazer o que não lhe cabe e deixa de
cumprir o que lhe cabe. João revela plena consciência do seu papel. Não é melhor
ou pior; não é mais destacado ou menos – é o seu papel. João Batista nos ensina
que é preciso humildade, consciência de missão e reconhecimento do nosso pa-
pel na história,

Deus quer nos usar. Deus nos concedeu dons e talentos para serem utili-
zados para o bem. Para o seu bem, para o bem do próximo e, principalmente, para
a glória de Deus. Cuidado com a tentação de querer ser o que você não é; de
cobiçar o que o outro faz; e, o que é pior, de não ser e fazer o que Deus reservou
para que você realize no Corpo de Cristo, do qual você é parte!

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral

Art. 70.  Compete aos Concílios:

a) dar testemunho contra erros de doutrina e prática;
b) exigir obediência aos preceitos de Nosso Senhor Jesus Cristo, confor-

me a Palavra de Deus;
c) promover e dirigir a obra de educação religiosa e evangélica da comuni-

dade sob sua jurisdição, escolhendo e nomeando pessoas idôneas para ministrá-
las.

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            Leonardo Medeiros, Michel Jarque e
Joaber Sales

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



NASCEU LUÍSA PASSINE SALES

No último dia 08 de agosto
Deus concedeu um maravilho-
so presente a Aline e Diác.
Joaber Sales - Nasceu a Luísa
com 49 cm e 3,5 Kg. Aline e
Luísa estão bem e a família
usufruindo desse tempo de
amor e aprendizado. Registra-
mos a alegria da Igreja por esta
bênção de Deus. Presb.
Esequias e Sara Sales estão
como quem sonha ao “ver” a
bem-aventurança se cumprin-
do na família. “O Senhor te
abençoe para que vejas os fi-
lhos de teus filhos”. (Sl 128:5a-
6).

O CHÁ PROMOVIDO PELA SAF FOI
UMA BÊNÇÃO

Aconteceu no sábado, dia
13. Uma programação cuida-
dosamente preparada em to-
dos os detalhes. Um chá para
amigas. A devocional maravi-
lhosa. A palavra do Rev.
Miguel foi abençoadora. A
inspiradora participação mu-
sical de Elzi Sclair, Glaucia
Gallindo, Sueli Amaral e
David Macedo. A competente
direção das irmãs Laodice
Macedo e Vania Regis. A pre-
sença de inúmeras convida-
das. Oportunidade única de
evangelização que culminou
com a distribuição de exem-
plares da Bíblia. Tudo isso
somado a um delicioso chá.
Parabéns SAF! Parabéns De-
partamento Darci Robalinho!
Parabéns Igreja! Precisamos
continuar a realizar traba-
lhos assim.

SALMOS DE DAVI

Difícil encontrar alguém que
não tenha um salmo preferido;
que não lembre de um versículo
de cor. A nossa Escola Dominical
nos oferece a oportunidade de
aprofundamento na poética dos
salmos através das experiências
do Rei Davi e, a partir deles, tirar
lições para a nossa caminhada
cristã. A temática começou do-
mingo passado e prosseguirá nos
próximos domingos. As classes
têm início às 09h30min. Venha
aprender a Palavra do Senhor
com profundidade!

VAI TER BOLO

Como já dissemos aqui, aniver-
sário sem bolo, não é aniversário!
A UMP e o Kaleo fazem aniversá-
rio e nós ganhamos o presente.
No dia 28 de agosto, após o culto
vespertino, nós iremos cantar
parabéns para a nossa UMP e
também para o Kaleo. Você é o
convidado. Vamos estar reunidos
como Igreja e agradecer pela pre-
sença e ministério dos jovens,
rogando ao Senhor que os pre-
serve junte a Ele.

VOCÊ QUE FREQUENTA NOSSA
IGREJA

Esta palavra é para você que
tem sido abençoado e tem nos
abençoado com sua presença.
Queremos desafiá-lo a dar um
passo mais se tornando mem-
bro da Igreja. Para isso basta
que você procure o pastor e
converse com ele. Considere
isso.



ALMOÇO IMPERDÍVEL

Nossos almoços mensais cada
dia estão mais concorridos. Com
a doação de novas mesas e ca-
deiras conseguimos aumentar
o número de vagas. Desejamos
trocar todas as mesas e cadeiras
com outras doações que Deus
nos enviar através dos irmãos.
Mas, ainda assim é preciso que
você faça sua inscrição. Como
parte da celebração do aniver-
sário, a UMP está coordenando
o almoço e colhendo as inscri-
ções. Não deixe para cima da
hora fazer sua inscrição. Procu-
re um membro da diretoria da
UMP e, desde já, garanta sua
vaga e de sua família.

OREMOS PELOS ENFERMOS

Continuemos a orar por nos-
sos irmãos e irmãs e colocá-los
diante do Senhor. Estes são os
nomes daqueles que foram in-
formados ao pastor: Bianca
Amorim Gomes (filha da
Deuzélia), Clair Dobler (trata-
mento), Almte. José Carlos Co-
elho de Sousa, Presb. Paulo
Severino da Silva e Dona Zica
(mãezinha da Maria Emilia Car-
doso).

CONSELHO DA IGREJA

Estará reunido no próximo dia
03 de setembro, às 08h30min, no
Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. As reuniões do Con-
selho acontecem para tratar da
vida administrativa e espiritual
da Igreja. Por isso, é importante
que você ore pelo pastor e
presbíteros pedindo ao Senhor
que dê sabedoria.

   ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico   18 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico   62 (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo 45
Cântico   128 (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
 Coro Marcello Ganter: “Ó Senhor

vem me dirigir”

Aniversariantes  da  Semana.

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico  177  (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Cântico  222  (NC)
Mensagem

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Em memó-
ria de mim”

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos elementos

Eucarísticos



Cântico 264 (NC)
Comunhão
Oração do Pai Nosso

DESPEDIDA

Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio - “Seu nome é Jesus” -

Coro Marcello Ganter

ANIVERSARIANTES

Dia 18: Lígia Portes Santos;
Dia 21: Ivani  de Oliveira Pereira
(2286-0273); Dia 22: Vanda Gon-
çalves da Silveira  (2467-5517);
Dia 23: Diac. Emértio Antônio de
Oliveira Nóbrega (2295-0021),
Maria de Lourdes de Almeida
(3413-5184), Ana Clara Marques
de Andrade (2568-5501), Eliane
Cristina de Freitas Santos Gouvêa
(2495-4020), Felipe Eduardo Sil-
va Silveira (7904-8009), Doracy
Guimarães Arruda (2226-5086);
Dia 25:  Augusto Pereira da Fon-
seca (3605-2004, Márcia Barbieri
Ribeiro (RS); Dia 26: Maria do
Amparo Batista (2552-5413); Dia
27: Victor Sathler Ogando Cu-
nha.

COMO OS ARRANJOS COLOCADOS
NO PÚLPITO SÃO LINDOS!

Este é o comentário daqueles
que vêm à Igreja para participar
dos cultos em nossa Igreja. Este
é um ministério exercido pelo
nosso irmão Ricardo Albuquerque
de forma voluntária e sem ônus
para a Igreja. Trabalho feito com
dedicação, amor e unção. Agra-
decer nunca é demais! Obrigado
Ricardo.

O QUE VOCÊ VÊ QUANDO ME VÊ

Como a gente gostaria de saber
o que os outros estão pensando
sobre a gente, não é? Inclusive,
há pessoas que até adoecem na
tentativa de tentar descobrir.
Curioso, que muito dessa desco-
berta pode ser feita em nós mes-
mos. Este é o tema do nosso
acampamento neste ano. Os
preletores serão: nosso pastor,
Rev. Cid Caldas e o Lic. Diego
Stallone. Desde já, ore pelo nosso
acampamento, pelos nossos pre-
gadores, por toda organização e
também por todos os participan-
tes. Que sejam dias inesquecí-
veis!

DONS E TALENTOS A SERVIÇO DO
SENHOR

Não existe ser humano sem
talentos, nem cristão sem dons.
Mas, dons e talentos são dados
por Deus para serem colocados
a serviço do outro e para nossa
própria edificação. Nossa Igreja
deseja e precisa, para cumpri-
mento de seu ministério, que
cada um de nós exercite seus
dons e talentos. Há oportunida-
des de serviço para todo aquele
que se dispõe a ser usado por
Deus. Considere isso. Há algo
que percebe como oportunida-
de de ministério na Igreja e que
você poderia abençoar realizan-
do? Fale com o pastor.

I N P A R

Os interessados no sustento
dessa obra de assistência a me-
nores carentes devem procurar o
Pb. Vitor Camarinha.



COMO ME TORNAR MEMBRO DA
IGREJA?

A Igreja Presbiteriana de
Botafogo é uma igreja compro-
metida com a proclamação do
Evangelho de Jesus Cristo. Tor-
nar-se membro da Igreja é mui-
to simples. Quando você decidir
confessar a Jesus Cristo como
seu Senhor e Salvador ou dese-
jar transferir-se de outra Igreja,
simplesmente fale com o pastor
da Igreja que o informará das
providências necessárias. No
caso, você preencherá uma fi-
cha 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.

O ACAMPAMENTO ESTÁ CHEGAN-
DO

Como vem sendo fartamen-
te divulgado, nosso acampa-
mento acontecerá entre os
dias 16 a 18 de setembro no
Hotel Renovo em Itaboraí
(Rod. RJ-116, Km 4,5). Já
temos muitos inscritos, mas
ainda há vaga para você. Esta
é uma excelente oportunida-
de para termos comunhão,
conhecermos melhor uns aos
outros e refletirmos sobre a
Palavra de Deus. O preço é de
apenas R$ 240,00 incluindo
hospedagem, transporte e ali-
mentação. Há preços diferen-
ciados para crianças, para
quem vai de carro e para quem
pretende passar o dia. Mas
fale com um dos membros da
diretoria da UMP para reser-
var sua vaga.

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$ 12,00
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.

   A N O T A Ç Õ E S
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                Botafogo 
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº28 - 21 de agosto de 2016                                                                                                                                                                              
 

COMPARTILHAR É LEGAL!!!  

““Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito ...”  
João 3:16 a 

“Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.”  
Atos 2:44 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Cena1 : Verônica olhando todas as coisas que tirou do armário e jogou na 
cama. Sua mãe pediu que ela  arrumasse e separasse o que não queria mais . 
Olhou para a coleção de tênis e viu que alguns , novinhos, já não cabiam . 
Lembrou que Amanda , sua amiga da escola ia sempre com o mesmo tênis.  
                        “-Que coisa mais difícil é emprestar , dar , 
compartilhar...Tudo o que eu tenho , eu preciso! É meu!! Não está 
sobrando!! No dia que eu for rica, aí sim , vou dar um pouquinho para 
pobres ...Não vou dar nenhum tênis agora ! Todos estão novos. Vou dar só 
essa borracha usada. “ 
                  Tudo volta para o armário e ela perde a oportunidade de ajudar 
alguém com alguma necessidade. E leva para a Amanda a tal borracha. 
        Cena 2 : Caiu uma super chuva. E Verônica não havia levado guarda 
chuva. Então a Amanda oferece dividir o guarda chuva com a Verônica. As duas 
vão bem juntinhas até a casa da Amanda (era mais perto ). A Amanda dá de 
presente o guarda chuva para  Verônica que consegue chegar em casa. Que 
seria dela se a Amanda não tivesse compartilhado?                         
        Cena 3:  Verônica ficou sabendo no Culto das crianças  que : “Deus amou 
ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito ...” (João 3:16 a) . Deus 
mandou seu único filho amado para nos salvar. Deus não nos deu nada que  
não amasse , que estivesse sobrando ou que fosse  velho. Nos deu algo que Ele 
amava muito. 
                       Foi aí que o coração de Verônica mudou , suas atitudes mudaram, 
passou a ver as pessoas com olhos mais carinhosos e solidários e resolveu , 
entre outras coisas ,fazer uma boa “limpa” em seu armário. 
                                                                                        Beijinhos ,  tia Ilda 

      (saiba mais em Atos 2 :42-47 ; 1Timóteo 6 :17-19   ) 

           
 

 
 
                
       
                                   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 – João 3:16    
   

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 (4  a 12 anos) 
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 e maternal (0 a 2, 3 anos- de 9h30min até 
o término do culto matutino) 
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