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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 TENTAÇÃO 1
Mateus 4:1-11

O texto começa nos dizendo que Jesus foi levado (conduzido) pelo Espírito
Santo ao deserto. Há aqui duas informações maravilhosas.

A primeira informação nos fala de um Jesus que se deixa conduzir, que é
encaminhado e se permite levar. O Filho de Deus inicia seu ministério como ho-
mem deixando o Espírito Santo conduzir sua história. Ao se permitir levar, revela
humildade e confiança. Humildade por abrir mão de sua vontade, pressupostos e
razões para se dobrar diante do Espírito Santo. Assim, em sua humanidade, nos
ensina que o Espírito Santo nos conduz. É o Consolador, é Deus em nós, que posteri-
ormente Jesus fará questão de dizer -  “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro
Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, “ (João 14:16). O Instruidor.
Jesus nos convida a nos apropriar dessa bênção, a presença do Espírito Santo em
nós a nos conduzir. Curioso como o Espírito Santo é equivocadamente visto por mui-
tos como o “mágico”, aquele que realiza coisas estranhas. Para alguns, dizer que
“possuem” o Espírito Santo pretende ser sinal de “alta espiritualidade”. Grande ilu-
são.

O Espírito Santo fala ao coração humilde, ensina e conduz a caminhada,
incomoda quando algo não está de acordo com as coisas de Deus e/ou não concor-
rem para nosso bem. Mas para perceber isso é preciso confiança. Confiança nas
intenções de Deus – que quer o melhor. Confiança na ação de Deus – que age no
tempo certo, preciso e necessário. Confiança na Palavra de Deus – que ensina.

A segunda informação nos fala do lugar para onde o Espírito Santo conduziu
Jesus – o deserto. Deserto é sinônimo de desabitado, despovoado, descampado, ermo,
solitário. Local onde não há água nem conforto. Seguramente é um local que qual-
quer um de nós desejaria evitar. Ainda mais se considerarmos a motivação do Espí-
rito Santo ao levá-lo para ali – ser tentado pelo diabo.

Você não pode esquecer de uma coisa. O povo de Deus ao ser libertado do
Egito, para alcançar a terra prometida, passou pelo deserto (Ex 13:17-21). Ao passar
pelo deserto, o povo hebreu, conduzido por Deus, duvida, reclama, protesta, constrói
o bezerro de ouro e, o que é pior, chega mesmo a desejar voltar para o Egito.

Jesus, entretanto, passa pelo deserto, tem fome, é tentado, vence o diabo em
todas as suas provocações e, com sua vida, nos diz – é possível vencer o deserto
quando a vontade de Deus é feita.

Pleno dessa experiência Paulo nos ensina:
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel e
não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário,
juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais
suportar. “ (1 Coríntios 10:13)

Semana que vem continuamos.

 Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero  Paulo Nascimento

Diáconos Aurelino Dutra, Michel Jarque e
Jorge Sarito

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:

i) receber e encaminhar ao concílio imediatamente superior os recursos,
documetos ou memoriais que lhes forem apresentados com esse fim, uma vez
redigidos em termos convenientes;

j) fazer subir ao concílio imediatamente superior representações, consul-
tas, referências, memoriais, e documentos que julgarem oportunos;

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero           Mário Filipe

Diáconos            Joaber Sales, Marceo Aurélio e
José  Baía

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



RECEPÇÃO DE MEMBRO

No domingo passado recebe-
mos à comunhão da Igreja nos-
sa irmã Nelydes Menezes Ma-
chado que já chega em nossa
comunidade se integrando no
trabalho do Coro Marcello
Ganter e na SAF. Bênção de
Deus podermos servi-lo com
nossos dons e talentos e, assim,
abençoarmos nossos irmãos e
sermos abençoados. Isso é ser
Igreja. Bem-vinda Nelydes!

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 irmão
Leonardo Ferreira Pessanha que
veio de Brasília nos visitar. Que
Deus o abençoe e o traga mais
vezes ao nosso convívio.

DOMINGO QUE VEM É DIA DE
SANTA CEIA

Que bênção sermos convida-
dos pelo próprio Senhor Jesus
para cearmos com Ele. Que bên-
ção podermos participar da Mesa
do Senhor Jesus. Não deixe de
comungar, Paulo nos diz que a
ausência, a falta de consciên-
cia, autoexame e discernimento
é a causa de haver muitos fracos
e doentes.

I N P A R

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

ANIVERSARIANTES

Hoje: Wandreus Ferreira
Barreto (2427-0611); Dia 12:
Diac. Aureliano Gonçalves Dutra
(3083-7677); Dia 14: Pilar
Barreiro Barbosa (2266-1672);
Dia 15: Amanda Vieira Victório
(MS); Dia 17: Ivoney Salles
Ferreira (2535-3938), Edyr Soa-
res Custódio (99365-6380), Diac.
Jorge Sarito da Silva Leite (2543-
0039).

O QUE É O ESTUDO PARA VOCÊ?

Em nossa vida precisamos e
buscamos aprender. Aprender
para crescer, para conseguir
posições, para ascender na car-
reira, para conquistar espaço
no mercado de trabalho, para
adquirir novas técnicas e op-
ções, enfim, para nos aprimo-
rarmos. Mas aprende exige es-
forço e dedicação. Precisamos
nos dar, dar do nosso tempo e
gastar “fosfato” e energia no
aprendizado. Pois na vida cris-
tã, o aprendizado é essencial.
Escola Dominical existe por isso.
Para que você conheça o projeto
de Deus para o ser humano,
aprenda o que Deus quer para
sua vida, descubra como Deus
age e, ainda, tenha condições
de dar razão da sua fé. Pense
nisso!

QUADROS DE AVISOS

Sob a supervisão pastoral e
associados ao Boletim Domini-
cal, são eficaz instrumento de
divulgação da dinâmica eclesial.
Por isso, devem ser regular-
mente consultados pelos mem-
bros da Igreja, sobretudo.



CADEIRAS NOVAS NO SALÃO

Nossa Igreja respondeu com
entusiasmo e, já no domingo
passado, completamos o núme-
ro de mesas que precisamos
para o salão. Agora só faltam as
cadeiras. Cada cadeira custa
R$ 80,00. Caso Deus mova o
seu coração para participar des-
sa abençoadora iniciativa, pro-
cure a presidente da SAF, Sra.
Maria Emilia Cardoso ou o Vice-
Presidente do Conselho, Presb.
Esequias Sales.

DEUS TEM CHAMADO PESSOAS
PARA SERVI-LO EM NOSSA IGRE-
JA

Tomamos conhecimento de
mais uma bênção. O Departa-
mento Infantil deseja começar
um trabalho musical sistemáti-
co com nossas crianças. Preci-
sava de um violão, Deus man-
dou; precisava de um teclado,
Deus mandou. Precisava de
pessoas que pudessem abraçar
este ministério, Deus chamou e
Rebecca e Helen Sathler para
abençoar as crianças. Lembre-
se que lugar de criança é na
Igreja!

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: 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).

CLAIR DOBLER

Está em curso o tratamento
que Clair começou a fazer. Ela,
além de contar com nossas ora-
ções, deixa seu endereço e tele-
fone, pois alguns manifestaram
o desejo de lhe fazer uma
visitinha. Rua Lauro Muller, 26
– Apt.609 – Botafogo - Tel. 3511-
5934 – Cel. 97161-3918 - Refe-
rência - atrás do canecão / ao
lado do Shopping Rio-Sul. Clair,
estamos com você em oração.

O ACAMPAMENTO COMEÇA NA
SEXTA-FEIRA

Finalmente nosso acampa-
mento chegou. Agora é a hora
de ultimar os preparativos. Se
você demorou a se decidir, hoje
é o dia, faça sua inscrição e
vamos estar juntos. Se falta pa-
gar alguma coisa, hoje é o dia.
Se você nem considerou estar
conosco, hoje é o dia de mudar
de ideia e investir na comu-
nhão. Mas, não se esqueça que
você precisa levar, Bíblia, ale-
gria, roupa de cama e de banho
(ou alugá-la no hotel), desejo de
ter comunhão. Lembrando que,
aqueles que vão de ônibus, ele
sairá, impreterivelmente, às
21hs, aqui da Igreja, na sexta-
feira. Qualquer dúvida, procure
um dos membros da diretoria da
UMP.

PALAVRA E ORAÇÃO

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



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.

 ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico   17 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico  42  (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo
51

Cântico   68 (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
.  Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Por onde

me conduzir”

Aniversariantes  da  Semana.
Recepção de Membro

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico  300  (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter:“Amou-me”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico 164 (NC)
Poslúdio:  Coro Marcello Ganter:

“És meu Deus”

As palavras fé e fidelidade
têm a mesma raiz etimológica.
Afirmar que se tem fé e não ser
fiel é negar o conhecimento do
significado desses atos.

Se cremos que Deus é fiel em
cumprir Suas promessas e não
lhe somos fiéis na consagração
de nossas vidas e de nossos
dízimos e ofertas, negamos o
que cremos. Somos provados
em nossa fé, através de nossa
fidelidade.

Deus nos confiou a grandio-
sa obra de proclamação do Seu
Evangelho e nos promete bên-
çãos se a realizarmos fielmen-
te.

Construímos e realizamos o
Reino de Deus neste mundo
não com palavras, apenas. A
elas devemos acrescentar obras
que expressem nossa fidelida-
de.

Deus não nos pede nada sem
que, antes, nos tenha dado
tudo.

FÉ E FIDELIDADE



   A N O T A Ç Ã O  A N O T A Ç Ã O
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº31 – 11 de setembro de 2016                                                                                                                                                                              

         “CONVERSÃO: REGENERAÇÃO, ARREPENDIMENTO E FÉ’ »    
                                                            
            “.Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos; exultai, vós todos que sois 
                                                  retos de coração. “       Salmos32:11 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

 

 
 
                
       
                                   

      Rafa estava muito triste...  
        Ontem ele resolveu esconder a boneca da Bárbara. Eles eram irmãos e o 
Rafa gostava de implicar com ela . Então , só pra vê-la triste e chorando , 
escondeu a bonequinha. Maltratar a Bárbara era o que ele gostava de fazer ! 
         Aí , é claro , a Bárbara ficou muito mal. Parou de comer, chorou muito e , 
de noite , acordava toda hora  com saudade da boneca.  
        Mas, se o Rafa achava tão “legal” chatear a irmã, porque estava triste ?  
          
           Na Bíblia existe a história de um homem ( um carcereiro ) que maltratou 
dois servos de Deus (Paulo e Silas) . Este homem tomava conta da cela quando 
Deus mandou um grande terremoto que abriu as portas da prisão. 
            O carcereiro ficou tão assustado que achou até que os presos tinham 
fugido . Mas Paulo e Silas continuavam na cadeia e falaram para ele sobre 
Jesus. Ele , então,creu em Cristo Jesus , se arrependeu de todo mal que havia 
praticado , pediu perdão a Deus e foi batizado. Ele ficou tão feliz que tratou das 
feridas de Paulo e Silas, os levou para sua casa e deu comida para eles. 
             A Palavra de Deus diz que aquele que tem seus erros perdoados por 
Deus é BEM AVENTURADO , ou seja , é FELIZ.  
            E , para ter os erros (pecados ) perdoados basta que conte , 
arrependido de verdade , aquilo que fez e peça perdão a Deus com toda 
sinceridade e com vontade de nunca mais comete-los. 
          Mas , e o Rafa da nossa historinha? Ele também resolveu consertar a 
bobagem em que tinha se metido. Se arrependeu , pediu perdão a Deus e à 
sua irmãzinha, devolveu a boneca e está MUITO FELIZ.Não foi melhor assim?                              

                                           

                                                           Tia Ilda                   

 (saiba mais em At. 16:27-34; Ef.2:1-10 ; Sl 32)    
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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? 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! 

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:  

 
“Alegrei-me quando me disseram , vamos à casa do Senhor “            

                                Salmos 122:1 

 
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 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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