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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
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

TEMPO DE REFLEXÃO

Estamos estudando o Evangelho de Mateus e você que tem acompanhado
estas reflexões sabe que concluímos o capítulo três. Mas, agora é preciso uma
pausa, pois há aqui um interregno, uma mudança clara no roteiro da história.

O comentarista William Barclay percebeu isso com clareza ao expor que
Mateus desenvolve a história de Jesus a partir do nascimento e, através da nar-
rativa a seguir, mostrando-nos, pelo menos implicitamente, que Jesus devia,
fielmente, “desempenhar seu papel em sua casa antes de começar a cumprir os
seus deveres para com o mundo, que devia demonstrar-se fiel nas menores res-
ponsabilidades antes que Deus lhe confiasse a tarefa mais importante”.

Aprendemos que na história de João Batista, Jesus demonstra saber que
sua hora tinha chegado e era o momento de dar início à sua missão. No Evange-
lho de Mateus percebemos que Jesus se identifica com a busca, pelo seu povo, de
forma sem precedente, de Deus. A partir daqui Mateus nos mostra como Jesus
demonstra sua absoluta consciência de que era o escolhido de Deus, mas, tam-
bém de que sua caminhada para a vitória, passava pela cruz.

Assim, podemos destacar que há um significado nos gestos, ações, mo-
mentos, situações e palavras de Jesus. Pois, se alguém tem uma visão e/ou um
sonho, o problema premente é – como transformar essa visão m realidade e fatos
concretos. Toda trajetória de Jesus demonstra, ensina e destaca isso. Este foi
precisamente a situação que confrontou Jesus e que nos confronta até hoje –
como tornar em realidade nas nossas vidas e entorno de nós a existência, pre-
sença e ação de Jesus?

Sobre isso, diz Barclay: “Jesus veio para conduzir os homens de volta para
Deus. Como Ele faria isso? Que método adotaria? Adotaria o método do poderoso
conquistador, ou o amor paciente, o amor sacrificial? À Ele foi dada a tarefa. Que
método escolheria para realizar sua missão”?

A partir daqui a história de Jesus responde estes questionamentos que
são válidos até hoje. A resposta já começa nas chamadas tentações que Jesus
passa a enfrentar no deserto. Este foi o problema que foi levantado nas tentações
que analisaremos a seguir.

                                                                                    Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Vitor Camarinha

Diáconos José Baía, Marco Aurélio 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. 70.  Compete aos Concílios:

g) propor aos concílios superiores quaisquer assuntos que julguem oportu-
nos.

h) determinar planos e medidos que contribuam para o progresso, paz e
pureza da comunidade sob sua jurisdição.

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero           Paulo Nascimento

Diáconos            Aurelino Dutra, Michel Jarque e
Jorge Sarito

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

               Sexta-Feira
 15h00m  Encontro com a Bíblia



O MESTRE CHAMA – “VEM CEAR”

Hoje é dia de celebração, de
comunhão e de edificação. Nos-
sa Igreja se reúne a volta da
mesa do Senhor Jesus para re-
ceber o alimento espiritual que
Ele nos reservou. Portanto, você
é convidado pelo próprio Se-
nhor para participar hoje, no
culto vespertino, às 18hs neste
momento singular na vida da
Igreja.

VISITANTES SEJAM BEM-VINDOS

Você que nos visita é muito
bem-vindo. No domingo passa-
do tivemos o privilégio de rece-
ber em nossa Igreja o Anna
Beatriz Sales Raposo e Elton de
Souza Silva. Que Deus os aben-
çoe e os traga mais vezes ao
nosso convívio.

DEPARTAMENTO INFANTIL RECE-
BE OUTRA DOAÇÃO

A bênção continua. Nosso De-
partamento Infantil foi suprido
em sua necessidade de instru-
mentos musicais. A Igreja aten-
deu ao apelo postado em nosso
boletim e, pela instrumentalidade
de uma irmã, recebemos por do-
ação o teclado que o Departamen-
to tanto precisava. Nossa coorde-
nadora do Departamento, Profa.
Ilda Marques, recebe sinais cla-
ros da alegria da Igreja em ver o
iniciar de um trabalho musical
com as crianças. Ainda precisa-
mos de gente disposta a abençoar
as crianças abraçando este tra-
balho com a música.

ESCOLA DOMINICAL

A Escola Dominical continua a
nos oferecer o aprofundamento
no conhecimento do livro dos
Salmos. Você precisa de alimen-
to sólido para crescer espiritual-
mente e você tem esta maravi-
lhosa oportunidade de aulas que
são profundas, inspiradoras e lhe
permitirão conhecer mais a Bí-
blia. Invista em sua vida espiri-
tual.

MESAS E CADEIRAS NOVA NO
SALÃO

Algumas famílias da Igreja do-
aram algumas mesas e cadeiras
para nosso salão, mas para com-
pletar, ainda faltam algumas
mesas e cadeiras. Uma mesa cus-
ta R$ 300,00 e cada cadeira R$
80,00. Com este material conse-
guimos, em cada mesa, colocar
até 8 pessoas. Caso, Deus mova o
seu coração para participar dessa
abençoadora iniciativa, procura
a presidente da SAF, Sra. Maria
Emilia Cardoso ou o Vice-Presi-
dente do Conselho, Presb.
Esequias Sales.

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 compreendido
pelo horário do culto. É preciso
que, assim que entrar, você infor-
me que está vindo para a Igreja e
que faz parte do convênio da Igre-
ja com o estacionamento.



ANIVERSARIANTES

Hoje: Marianne Souza Victório
Costa (2293-1956), Flávia
Rodriguez Cordeiro Lopes
(3563-8348); Dia 05: Gisella
Jacqueline Sullivan Wyant, Davi
Benincasa Stallone de Lima
(3102-2330); Dia 07: Rodrigo
de Freitas Nepomuceno (2772-
3571); Dia 08: Daniella Martins
Jarque (2558-0328); Dia 09:
Andreia Martins Sales (2233-
7251), Kleiton Braz Pereira (RS),
Maria Júlia Santucci Rocha
(2244-5556).

OREMOS PELOS ENFERMOS

Continuemos a orar por nossos
irmãos e irmãs e colocá-los dian-
te do Senhor. Estes são os nomes
daqueles que foram informados
ao pastor: Bianca Amorim Gomes
(filha da Deuzélia), Clair Dobler
(tratamento), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa, Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares, Rônia Baía Rocha e Dona
Zica (mãezinha da Maria Emilia
Cardoso).

ENCONTRO DE NOSSOS ADOLES-
CENTES NO DIA 10/09

Gente querida, nosso próxi-
mo REUPA será dia 10/09, na
casa da Elise. Programe-se para
estarmos todos lá. Será das 15h
às 18h. Informações com a Ca-
cau e Elise. Todos os adolescen-
tes estão convidados! Pai e mãe,
ajudem o trabalho de adoles-
centes de nossa Igreja ajudan-
do a fazê-los presentes nas pro-
gramações.

CELEBRAMOS 76 ANOS DA UMP

Nos domingos anteriores ce-
lebramos o aniversário da União
de Mocidade Presbiteriana
(UMP) que culminou com o ma-
ravilhoso almoço servido no do-
mingo passado e, após o culto
vespertino, o partir de um deli-
cioso bolo. Nosso trabalho de
mocidade segue pujante com
muitas iniciativas e programa-
ções que tem abençoado aque-
les que participam. Ainda há
lugar para você!

GRUPO KALEO COMPLETOU 26
ANOS DE EXISTÊNCIA

Celebramos também o ani-
versário do Kaleo. Este é um
ministério que abençoa a Igreja
com a condução da parte musi-
cal nos cultos vespertinos. Mú-
sicos de Deus que servem volun-
tariamente a Igreja e colocam
seus dons e talentos a serviço do
Senhor. Registramos a gratidão
a Deus por este importante mi-
nistério e a todos os componen-
tes nosso muito obrigado pela
dedicação. Que Deus os preser-
ve assim e os fortaleça e faça
crescer cada vez mais.

SUA IGREJA É DIZIMISTA FIEL

Nossa Igreja encaminha men-
salmente o dízimo do arrecado para
a Igreja Presbiteriana do Brasil
como expressão de fidelidade ao
Senhor como Igreja local. Estes
recursos são utilizados para Mis-
sões Nacionais, Missões Estran-
geiras, Plantação e revitalização
de igrejas, ação social e inúmeras
outras iniciativas.



PRESBITÉRIO DO RIO DE JANEI-
RO ESTEVE REUNIDO ESTA
SEMANA

Nosso Presbitério esteve reu-
nido esta semana para examinar
o candidato Marcos Abreu que,
depois de aprovado, foi licencia-
do. Marcos Abreu foi transferido
para o Presbitério de Vila Velha/
ES onde assumirá uma congre-
gação. Nossa Igreja, com as con-
tribuições que encaminha ao pres-
bitério, participa do investimento
em candidatos, sustento de pas-
tores e igrejas, pensão para viúva
de pastor e outros.

O ACAMPAMENTO ESTÁ CHEGAN-
DO

Falta menos de um mês para
nosso acampamento que aconte-
cerá entre os dias 16 a 18 de
setembro no Hotel Renovo em
Itaboraí (Rod. RJ-116, Km 4,5). Já
temos muitos inscritos, mas ain-
da há vaga para você. Esta é uma
excelente oportunidade para ter-
mos comunhão, conhecermos
melhor uns aos outros e refletir-
mos sobre a Palavra de Deus. O
preço é de apenas R$ 240,00
incluindo hospedagem, transpor-
te e alimentação. Há preços dife-
renciados para crianças, para
quem vai de carro e para quem
pretende passar o dia. Mas fale
com um dos membros da direto-
ria da UMP para reservar sua
vaga.

PALAVRA E ORAÇÃO

Às quartas-feiras, às 15hs, no
Santuário, nossa querida irmã Lu-
zia Soltesz orienta encontro de
reflexão bíblica, cânticos e preces.

 ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico   39 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico  272 (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo
68:28-35

Cântico   127 (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Se o meu

povo orar”

Aniversariantes  da  Semana.

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico  293  (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter:“Rio da
Judeia”(River in Judea-Arr.John
Leavitt)

Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

Cântico 135 (NC)
Poslúdio:  Coro Marcello Ganter:

“Festival Sanctus “ (John Leavitt)



ORDEM DO  CULTO  VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico   27 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico  64 (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Mateus
7:7-12

Cântico   218 (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marello Ganter: “Andai com Deus”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico  153  (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Cântico  03  (NC)
Mensagem: Rev. Cid Caldas

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 346 (NC)
Comunhão.

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio:  ÓrgãoCoro Marcello

Ganter: “Levanta-te, Brilha!”

---------------------------------------

   A N O T A Ç Ã O
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                Botafogo 
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº30 - 04 de setembro de 2016                                                                                                                                                                              
 

                    Aprendendo cidadania na Bíblia 
          “ Porque o reino de Deus não é comida nem bebida , mas justiça , e paz, e  
                             alegria , no Espírito Santo.” Romanos 14:17 
        “ ...buscai , pois , em primeiro lugar , o seu reino e  sua justiça...”    Mateus 6:33a                                             

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                LITURGIA : 

 

 
 
                
       
                                   

        Comeu a bala, bebeu o suco e jogou papel e copo no chão.Furou a 

fila do cinema. Pichou o muro da escola.E chutou a cesta de lixo.Não 

respeita as autoridades e não é justo. É ... agindo assim , daqui a 

pouco vai achar normal pegar objetos dos outros,  roubar. É assim que 

deve ser ? Isso é ser um bom cidadão ? 
         Nós não vivemos sozinhos neste mundo.  
              Nós vivemos com pessoas que conhecemos muito , pessoas que não 
conhecemos tanto assim e pessoas que nem conhecemos.  
              O segredo para vivermos em paz uns com os outros e em uma 
sociedade justa e igual para todos é: o respeito ao espaço e à vida do outro, o 
cumprimento dos nossos deveres e a garantia dos nossos direitos. 
              Nós temos direito à vida , à liberdade ,ao trabalho, à segurança, à 
saúde. Nós também temos deveres ,  e isso nos torna cidadãos . E a cidadania  
é construída dia após dia , convivendo uns com os outros , com o meio 
ambiente e com Deus.A falta de cidadania leva a guerras e custam a liberdade 
de muitos. E a liberdade é um direito  lembra?  
             Mas  nós , que já temos Cristo em nosso coração , temos que lembrar 
que somos cidadãos aqui deste mundo , mas também somos cidadãos do céu. 
Por isso Deus nos ensina a prestar atenção na justiça , na paz , e buscar ter 
atitudes de respeito aos direitos dos outros. 
        A Bíblia diz que “ seguir as coisas da paz e também as da edificação de 
uns para com os outros “  é mais importante até do que comida ou bebida. Deus 
nos ensina a prestar mais atenção na justiça , porque aí todas as outras coisas  
( principalmente  liberdade)  aparecerão no tempo próprio. 
                                            Uma boa semana da Pátria para todos   , tia   Ilda   
      

   ( saiba mais em Atos 16:35-40 / Romanos 14:13-23 / Mateus 6:25-34)                   

)    

 

 

 

OREMOS  
   PELO  
       NOSSO 
BRASIL!!! 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


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? É muito legal 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! 

3-Oração de Louvor : Nosso Deus é 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  
pela nossa Pátria. 
 
9-Mensagem – Tia Ilda 
 
10- 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! 

 
 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 SETEMBRO 

TIA JULIA GRAMMÁTICO 01/09  

TIA CÁTIA SELAU 03/08       

DAVI BENINCASA STALLONE 05/09       5 ANOS 

DANIELLA MARTINS JARQUE 08/09     13 ANOS 

PILAR BARREIRO BARBOSA 19/09  

TIA ANA LUCIA CALDAS 28/09  

 

"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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