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IGREJA

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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Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br
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Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h00, no Salão Rev. Miguel Marques 
Rodrigues - 2º andar.
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Para Pensar

A TERCEIRA TENTAÇÃO

Mateus 4:8-11

Do deserto fomos conduzidos pela leitura para Jerusalém e, agora, para
um monte muito alto. De lá todos os reinos puderam ser vistos.

“Tudo será seu”, diz o tentador. Você terá poder, muito poder. Você terá
muitos bens, todos os bens e benesses que os reinos tem e produzem. Você será
reconhecido, bajulado, acompanhado, respeitado, temido, servido, etc. Sua pala-
vra será final. Só precisa prostrar-se e adorar o diabo. Lembrei-me aqui do filme
“Advogado do diabo” cuja temática explora exatamente isso em que o personagem
aceita a oferta e destrói suas relações, sua família e seu projeto de vida. Resolve
abandonar “os reinos oferecidos” e voltar a ser o que era e sempre sonhou, mas,
ao final, sucumbe a mais uma investida e, ao terminar o filme, diz o intérprete
do diabo: “vaidade, meu pecado preferido”!

Preste atenção naquilo que Deus disse ao seu Escolhido: “Pede-me, e eu
te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão”. (Sl
2:8). O diabo tem a desfaçatez de oferecer à Jesus o que já era dele. Tenta fazer
um acerto.

Jesus veio para salvar o mundo. A proposta do diabo é que ele faça isso
pelo domínio, pelo poder, para que os homens o sigam pelo que ele tem. O diabo
quer comprometer a pureza do Evangelho. Tenta que Jesus use a técnica do mal
no mundo, da política do toma lá, dá cá; de prevalecer pelo poder, dinheiro e força;
de conquistar pelo que se pode oferecer. Pior que há pessoas que querem se
relacionar com Deus assim – como escravo, dominado, subjugado e dependente.

Volto a dizer, Jesus veio para salvar o mundo, não para apoderar-se dele.
Entenda que jamais poderemos vencer o mal se fizermos concessões ao mal. Não
é cristianismo usar os métodos do mundo para suas conquistas. Os fins não jus-
tificam os meios. Jesus decide e fala para o diabo que o método que adotaria com
os homens não seria a conquista através do suborno, do sensacionalismo, da
exploração de oportunidades criadas para seduzir. Seria da entrega até a morte, e
morte de cruz. Seria da dádiva amorosa que vem em meu, em seu, em nosso
favor. Que ama e se dá por graça e misericórdia.

Cristianismo que não vive essa experiência e caminha nessa verdade,
não é cristianismo. É melhor dizer como Jesus:

“Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e
só a ele darás culto”.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Esequias Sales

Diáconos Jorge Sarito, Joaber Sales e
José Baia

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:

p) tomar medidas de caráter financeiro para a manutenção do
trabalho que lhes tenha sido confiado.

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Vitor Camarinha

Diáconos             Michel Jarque,  Marco Aurélio e
 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

               Sexta-Feira
 15h00m  Encontro com a Bíblia



BEM-VINDO  (A)

A Igreja Presbiteriana de
Botafogo é uma comunidade de
pessoas que estão sendo trans-
formadas por Jesus Cristo em
todas as esferas da vida. Somos
apaixonados por compartilhar o
amor de Cristo, por cuidar um do
outro e servir nossa comunidade
local e no mundo. Nossa missão é
adorar ao Senhor em espírito e
verdade, fazer e amadurecer mais
discípulos de Jesus. Esta é a base
para tudo o que fazemos e a base
do nosso ministério. Obrigado por
se juntar a nós hoje!

CULTO DO BEBÊ – SEU BEBÊ NÃO
PODE ESTAR FORA!

Essa é uma programação da
família e para a família agrade-
cer o dom da vida e rogar a bênção
de Deus para seus filhos. Numa
linda iniciativa da SAF conjunta-
mente com o Departamento In-
fantil, vamos realizar no próximo
dia 15 de outubro, sábado, às
15hs, em nossa Igreja o Culto do
bebê. Vamos agradecer a Deus
pelo dom da vida e orar pelos
nossos bebês e seus pais. Se há
algum bebê em sua família, todos
são carinhosamente convidados.

HOJE, À NOITE, CELEBRAREMOS
A CEIA DO SENHOR

Oportunidade de adoração com
o Coro Marcello Ganter, de
edificação na Palavra e de comu-
nhão com o Senhor e com os
irmãos. Não se furte de estar
presente e participar desse mo-
mento sublime.

NOSSA IGREJA SE ESMERA EM
OFERECER O MELHOR PARA AS
CRIANÇAS

É importante você saber que
nossa Igreja mantém um consis-
tente trabalho voltado para as
crianças. Deus tem nos dado um
grupo de pessoas que, voluntari-
amente, se dedicam a esse mi-
nistério. Há um programa cuida-
dosamente elaborado para prover
as crianças da formação bíblica
que elas necessitam. Mas, papai,
mamãe, avós e parentes, preci-
samos da sua colaboração tra-
zendo os pequenos e participando
desse processo pedagógico. Hoje,
o departamento mantém as se-
guintes atividades no domingo:

09h30m - Culto das crianças -
4 a 12 anos / Berçário e maternal
- 0 a 3 anos

10h15m- abertura EBD - 3 a 12
anos com ensaios para eventos

10h45m - lanche e espaço para
comemoração de aniversários

11h até final do culto matutino:
Classes da EBD 3 a 12 anos
Berçário -0 a 2 anos
18h00min - matinê do departa-

mento.

PRESBITÉRIO SE REÚNE EM
NOSSA IGREJA NESTA SEMANA

No próximo dia 06 de outubro,
às 18h30min, o Presbitério do Rio
de Janeiro estará reunido para
tratar de assuntos pertinentes
as igrejas de nossa jurisdição,
mas, também, realizará os exa-
mes do Licenciado Diego Stallone
com vistas a sua ordenação. Nos-
sa operosa SAF estará dando ao
Concílio o suporte amoroso que
sempre dá. Não se esqueça de
orar pelo Lic. Diego.



ELEIÇÕES MUNICIPAIS

Hoje em nossa cidade estamos
exercendo o direito e o dever de
votar e prefeito e vereador. Exer-
ça o privilégio de votar com sabe-
doria buscando o bem comum.
Peça a Deus direção e vote com
a sua consciência que é cativa do
Senhor - “Só Deus é senhor da
consciência”. Não se deixe im-
pressionar pelas pressões e/ou
opiniões. Mas, ainda, ore pelos
governantes, pois diz nossa Con-
fissão de Fé: “É dever do povo
orar pelos magistrados, honrar
as suas pessoas, pagar-lhes tri-
butos e outros impostos, obede-
cer às suas ordens legais e sujei-
tar-se à sua autoridade, e tudo
isto por amor da consciência.
Incredulidade ou indiferença de
religião não anula a justa e legal
autoridade do magistrado, nem
absolve o povo da obediência
que lhe deve, obediência de que
não estão isentos os eclesiásti-
cos”.

VOCÊ ESTÁ ENVOLVIDO (A) NA
IGREJA?

Você gostaria de desenvolver
alguma atividade na Igreja? Não
espere ser chamado(a). Dispo-
nha-se ao serviço do Senhor. Se-
ria abençoador se tivéssemos um
Ministério de Comunicação em
nossa Igreja. Boletim, fotografia,
redes sociais, produção de mate-
rial com qualidade.   São tantas
as oportunidades que podería-
mos  explorar para adoração,
evangelização e edificação. Pen-
se nisso e, se for tocada(o) por
Deus, fale com o pastor.

CONTINUAM A CHEGAR DOAÇÕES
PARA AS CADEIRAS NOVAS NO
SALÃO

Continuamos a receber
abençoadoras notícias de doa-
ções. Cada cadeira custa R$
80,00. Ainda há oportunidade
para você colaborar. Procure a
presidente da SAF, Sra. Maria
Emilia Cardoso ou o Vice-Pre-
sidente do Conselho, Presb.
Esequias Sales.

COMUNIDADE QUE LÊ, CONFES-
SA E SE COMPROMETE COM O
SENHOR.

Este é o tema da aula do
próximo domingo na Escola
Dominical. Aprenderemos, a
partir do livro e da experiência
de Neemias a lidar com o co-
nhecimento da Palavra e as
consequências dessa leitura.
Você já sabe, a Escola Domini-
cal acontece todos os domin-
gos, às 9h30min.

OREMOS PELOS ENFERMOS

Continuemos a orar por nos-
sos irmãos e irmãs e colocá-los
diante do Senhor. Se você sabe
de alguém em nossa Igreja que
precisa de oração, fale com o
pastor e incluiremos o nome
nessa lista de oração. Estes são
os nomes daqueles que foram
informados 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 (mãezi-
nha da Maria Emilia Cardoso).



ANIVERSARIANTES

Hoje: Roney da Silva
Hermenegildo (2542-5270); Dia
03: Brunna Senna Campos
(2278-1634), Andrew Conrado
Ruivo Pontes (2653-0010); Dia
04: Ruth Léa da Silveira (2543-
9201), Arthur Santucci Rocha
(2244-5556); Dia 05: Paulo
Winter Moreira (99919-7365),
Fernando Arrais Romero Dias
Lima (2548-2032), Rebeca Oli-
veira Ferreira (2614-0097), Julia
Regis de Medeiros (2671-6212);
Dia 06: Leandro Chaves da Fon-
seca (2539-5416), Jorge Fonse-
ca (2552-9051), Djanir Coutinho
da Silva (2762-9140), Faustino
do Nascimento Filho (3215-
3981); Dia 07: Luiz Guilherme
de Lima (2256-3407), Julia
Marie Theunissen (3215-5981),
Neyde Staccioli (2543-8389; Dia
08: Analuz Benevides Miranda
(2490-7382).

VISITANTES SEJAM BEM-VINDOS

Você que nos visita é muito
bem-vindo (a). No domingo pas-
sado tivemos o privilégio de re-
ceber em nossa Igreja nosso
irmão Jorge Augusto dos San-
tos. Que Deus os abençoe e os
traga mais vezes ao nosso conví-
vio.

ATENDIMENTO PASTORAL

Semanalmente, de segunda-fei-
ra a quinta-feira, o Rev. Cid Caldas
está na Igreja à disposição dos que
queiram com ele conversar.

As entrevistas devem ser
agendadas, pelo telefone, com a
Secretária da Igreja, Leila Ferreira.

A TODOS

Que buscam a paz;
Que choram e buscam consolo;
Que lutam e buscam servir;
Que pecam e buscam perdão;
Que, na solidão, buscam amor;
Que forasteiros, buscam amizade;
Que, em esperança, buscam a ver-

dade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicidade,
Desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os

acolhe
Em nome do Senhor Jesus Cristo.

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.

TARDE DO VINIL

Esse é o nome da programação
que o Dep. Maria Azambuja da SAF
Botafogo estará realizando no pró-
ximo dia 08/10 (sábado), às 16h, no
Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. Teremos música, dinâ-
mica e confraternização. Procure
seu convite R$ 10,00 (dez reais)
com as Coordenadoras Marli Silva,
Solange Ribeiro e Vania Regis.



ORDEM DO  CULTO  VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico   17 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico  306 (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Filipenses 2:5-
11

Cântico   66  (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter “Qual a tua

paixão”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico  111 (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Cântico 352 (NC)
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Remido”
Oração de Consagração
1 Cotíntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos

Eucarísticos
Cântico 342 (NC)
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:

“Aleluia, Cristo é vivo”

ORDEM  DO  CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico   26 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico  61  (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada: Salmo
95

Cântico   129 (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Maravilho-

so Amor”

Aniversariantes  da  Semana.
Recepção de Membros

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 311 (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Quão Mag-
nífico”

Mensagem: Miguel Rodrigues

DESPEDIDA

Cântico 137 (NC)
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter -

“Salmo 40”
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº34 – 02 de outubro de 2016                                                                                                                                                                               
       
                “ A IGREJA É UMA COMUNIDADE DE AMOR ” 
      “E  perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão , no partir do pão e 
        nas orações... Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em  comum. “    
                                                   Atos 2: 42 e 44                                                   
      “Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos;...para que  
         não se extravie o que é manco ; antes , seja curado.”    Hebreus 12:12 e 13b 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 
 
                
       
                                   

           Tudo que acontecia na escola era motivo de comentário para o Tico. A 
diversão maior para ele era quando alguém cometia algum “erro” . Se alguém 
se enganava nas contas de matemática , tropeçava na cadeira na hora de ir ao 
quadro ou deixava o caderno cair no chão, o Tico logo colocava um título na 
história: “- O João é desastrado sempre! “, “ A Luisa é uma errada ! ” , “Olha o 
mico que o Pedro passou , de novo !”  ... Na hora do recreio, se caía 
refrigerante da mão do Caíque ... lá estava o Tico para criticar, nunca para 
ajudar , para ser carinhoso , para ser amigo e gentil.  
           E se isso acontecer na igreja? E se nós ficarmos apontando e criticando 
os erros dos nossos irmãos? Não seria melhor a união , em amor para um bem 
comum ?  
            Uma vez Jesus estava ensinando dentro de uma casa quando uns 
homens trouxeram um paralítico para ser curado. Como não conseguiram 
chegar a té Jesus por causa da multidão , desceram o leito do amigo pelo teto 
até Ele. Exemplo de união , amizade e amor fraternal. 
          O ambiente cristão deve ser agradável e carinhoso. Como  pessoas 
salvas pelo sangue de Cristo , devemos compreender que todos podemos , em 
algum momento , passar por tentações,e que estamos neste mundo sempre 
buscando ser corretos , mas muitas vezes, erramos. E quando erramos , Deus 
nos corrige, porque nos ama. Ele ensina que devemos estar sempre unidos , 
ajudando uns aos outros ; não fazendo julgamentos maldosos . Aceitando 
nossos irmãos , com suas qualidades e também com seus “defeitos”. Se algum 
irmãozinho em Cristo errar , devemos ajudá-lo a compreender o caminho certo , 
e não debochar ou nos afastar dele. Amizade e amor sempre !                    
                                                                                                 Beijos Tia Ilda                                                                                                                                                                                        
( saiba mais em Lucas 5 :17-26 ;Hebreus 12: 4-13 / Atos 20:7-12 / Atos 2:42-47)                                                      
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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 : - OBA JESUS ME AMA !! 

Ooba, Jesus me ama ( BIS) 

Pode ser pequenininho 

Magro, gordo ou grandão , aparência não importa 

O que vale é o coração 

3-Oração de Louvor : Nosso Deus é grande , muito especial !!  
Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica – João 3:16    
   

5-Versículo do mês de setembro para memorizar:  

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

                                Salmos 122:1 

 
7-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! 

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-  - Ninguém É Igual a Jesus 
kakuli walisoka la iesu(3x) 

kakuli, kakuli,kakuli 
Ninguém é igual a Jesus(4x) 
Já procuramos todo lugar 
Já apaupamos todo lugar 
Já rodiamos todo lugar 
Ninguém é igual a Jesus 
 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 14/09       7 ANOS 

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- lanche11h – 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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