
Rodrigues - 2º andar. Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

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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Para Pensar
A MUDANÇA DE JESUS

Mateus 4:12-17

As tentações acabaram. O deserto ficou para trás. Jesus se dirige para a
Galileia e muda sua residência em Nazaré e passa a residir em Cafarnaum.
Toma conhecimento do fato que João Batista fora preso. João que enfrentou
os dominadores do Templo e do Império estava pagando o preço pelo seu
ministério profético. Lembra-se? “Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da
ira vindoura? “ (Mt 3:7b)

Grande parte do ministério de Jesus se deu na Galileia. Aquele lugar
também era conhecido como um lugar de revoltosos. Revoltas que eram
debeladas com a morte de seus instigadores. Ali reinava Herodes. Cafarnaum
não era uma grande cidade, não tinha nenhum protagonismo geográfico,
histórico ou político. Jesus morar em Cafarnaum significava estar na periferia,
mas também era, ao fazer discípulos, estremecer as bases de Herodes, do
Templo e, porque não dizer, de Roma. Morar em Cafarnaum era estratégico
para Jesus. Pois, a partir dali era fácil chegar as aldeias da Galileia. O mais
importante saber é que a mudança de moradia faz cumprir a profecia de
Isaías (Is 9:1-2). A movimentação de Jesus era inesperada. Se era para reinar,
a cidade era Jerusalém. Mas, foi na Galileia que Jesus cresceu; viajou de
cidade em cidade; ali levou conforto e cura; ali salvou os perdidos; ali ele
reuniu seus discípulos.

Aprendemos com isso que para evento determinado em nossas vidas há
um tempo determinado no decreto de Deus. Nada escapa a sua direção e
vontade. Mas também, ao citar a profecia de Isaías, Mateus quer deixar
absolutamente claro o fato de que povo que jaz em trevas precisa de luz; quem
vive em região de morte precisa ver resplandecer a luz.

Talvez para muitos de nós que não vivemos em contexto de violência e
guerra seja difícil entender isso, mas pergunte a alguém que abandona tudo
para fugir dos horrores da guerra; indague aqueles que vivem nas comunidades
aprisionadas pelo tráfico e/ou milícias; falo daqueles que vivem em região de
morte – esses esperam ver resplandecer a luz. Gente como a gente que vive
seus horrores de morte e precisa de salvação.

Diante desse quadro Jesus passa a pregar e a dizer: “Arrependam-se!”
Aqui termina a cultura das trevas. Aqui acaba a falta de luz para o caminho.
Aqui termina o jazer, estar imóvel, morto em trevas. O reino dos céus está
próximo. Jesus está dizendo – Há esperança! Viva esperança!

Muda a cultura da dominação, da morte e da escuridão. Não consigo
terminar esse texto sem lhe perguntar: Você tem insistido na cultura da
treva, da falta de luz? Você tem se deixado levar pelas linguagens da morte,
da impossibilidade? Interrompa este fluxo (arrependa-se) e assuma a cidadania
do reino dos céus.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Vitor Camarinha

Diáconos José Baia, Fabio Severino e
Jorge Sarito

Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes

Música Manhã:  Inês Jarque
             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 72 - As sessões dos concílios serão abertas e encerradas com oração
e, excetuadas as do Conselho, serão públicas, salvo em casos especiais.

Art 73 - O Presbitério se reunirá ordinariamente, pelo menos uma vez
por ano; o Sínodo, bienalmente, nos anos ímpares; e o Supremo Concílio
quadrienalmente, em anos pares.

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          Mário Filipe

Diáconos          Leonardo Medeiros, Marco Aurélio
Nóbrega e Aureliano Dutra

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã: Inês Rufino

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



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo
é uma comunidade de pessoas
que estão sendo transformadas
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!

NINA MANHÃES NÓBREGA
No domingo passado nossa Igreja
teve o privilégio de receber a
comunhão a pequena Nina
através do batismo infantil.
Momento sublime na vida da
comunidade em que seus pais
assumirão compromissos diante
do Senhor. Que o Senhor
abençoe a Nina permitindo que
ela cresça em estatura e graça.

ALMOÇO DA IGREJA NO DIA 23
Nosso tradicional almoço, neste
mês, está sendo coordenado
pelas nossas crianças. Você
deve procurá-las logo, pois as
vagas são contadas. Após o
culto você pode adquirir seu
ingresso. O custo é muito
abençoador (R$ 25,00).

CULTO DAS CRIANÇAS NO
DIA 22 DE OUTUBRO
Este é o nome da programação
que acontecerá no próximo dia
22 de outubro, às 14hs aqui em
nossa Igreja. Uma iniciativa da
Secretaria Sinodal do Trabalho
de Infância. O pregador será o
Rev. José Roberto Coelho
(Secretário Geral do Trabalho da
Infância). Você, papai, mamãe,
vovó, vovô e tios, tragam as
crianças. Vamos continuar a
ensinar nossas crianças a
prestar culto ao Senhor.

VISITANTES SEJAM BEM-
VINDOS
Você que nos visita é muito
bem-vindo (a). No domingo
passado tivemos o privilégio de
receber em nossa Igreja nossos
irmãos: Ermelinda Braga
Guimarães, Izabel Ferreira da
Silva e Meire Moura. Que Deus
os abençoe e os traga mais vezes
ao nosso convívio.

JUNTA DIACONAL REÚNE-SE
HOJE
Nossos diáconos estarão
reunidos hoje em sua reunião
mensal. Ore por este importante
ministério de nossa Igreja. Sobre
os ombros desses irmãos estão
enormes responsabilidades na
Casa do Senhor e no cuidado das
ovelhas de Jesus.



BÊNÇÃO DA FAMÍLIA -
JÚLIA VASCONCELLOS E
FABRÍCIO RANER
Nossa Igreja recebeu um belo
e carinhoso convite para a
celebração nupcial do casal
Júlia e Fabrício. Ele é filho dos
nossos queridos irmãos Raner
e Claudia. O enlace se dará no
próximo dia 22 de outubro, às
19hs, no templo da Igreja
Presbiteriana do Rio de Janeiro
(Rua Silva Jardim, 23). Você
que deseja presentear o casal
encontrará a lista de presentes
no endereço eletrônico
www.juliaefabricio.com.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se
no próximo dia 05 de novembro,
às 08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues.

UMP REALIZOU ASSEMBLEIA
PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA
No domingo passado a UMP
realizou, após o culto vespertino,
a Assembleia de eleição da
diretoria para o ano de 2017. Foi
eleito nosso irmão Rodrigo Pina
Caldas. Agora é tempo de
constituir a equipe de trabalho,
planejar, sonhar e integrar os
jovens da igreja. Que Deus
continue a abençoar os jovens
de nossa Igreja que, este ano,
realizaram um abençoado
trabalho.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Julio Cesar de Oliveira
Campos (2278-1634), Yuri de
Souza Rodrigues da Silveira
(2295-0946); Dia 17: Maria
Francilene o Nascimento Pereira
(2274-5903); Dia 18: Gilson
Mariano, Mario Santoro Filho
(2295-1282), Denise Grangeiro
Campos Silva (2431-1835), Iêdda
de Almeida (3404-9639); Dia 19:
Sophia Rodrigues Magessy (EUA);
Dia 20: Valesca de Souza
Rodrigues da Silveira (2295-0946),
Marcos Paulo Gonçalves da Silveira
(2467-5517); Dia 21: Elmira Souza
da Costa (2542-9428), Midiã
Ramos da Silveira (3852-3345),
Dandhara Grammatico Pereira
(2226-0032); Dia 22: Heloisa
Fonseca da Silva (2413-6040).

OUTUBRO CELEBRAMOS E
REFLETIREMOS SOBRE A
REFORMA PROTESTANTE
Você sabe o que é isso? Se não
sabe, a partir deste domingo
você tem a oportunidade de
aprender sobre o tema na Escola
Dominical. Você já sabe? Terá a
oportunidade de lembrar e
reavaliar o contexto histórico da
Reforma e a sua relevância para
hoje. O que com certeza você já
sabe é que a Escola Dominical
acontece todos os domingos, às
09h30min.



CONTINUAM A CHEGAR
DOAÇÕES PARA AS
CADEIRAS NOVAS NO SALÃO
Continuamos a receber
abençoadoras notícias de doações.
Agora só faltam 48 cadeiras. Cada
cadeira custa R$ 80,00. Ainda há
oportunidade para você colaborar.
Procure a presidente da SAF, Sra.
Maria Emilia Cardoso ou o Vice-
Presidente do Conselho, Presb.
Esequias Sales.

MACKENZIE - 146 ANOS
O Instituto Presbiteriano
Mackenzie faz 146 anos e
convida para o culto de gratidão
a ser realizado na quarta-feira,
dia 19 de outubro, às 19h, na
Rua Buenos Aires, 283, 6º andar
– Centro. O mensageiro será o
Rev. Juarez Marcondes,
Secretário Executivo da IPB.
Nossa Igreja foi carinhosamente
convidada para celebrarmos ao
Senhor neste dia

VOCÊ ESTÁ ENVOLVIDO (A)
NA IGREJA?
Você gostaria de desenvolver
alguma atividade na Igreja? Não
espere ser chamado(a). Disponha-
se ao serviço do Senhor. Seria
abençoador se tivéssemos um
Ministério de Comunicação em
nossa Igreja. Boletim, fotografia,
redes sociais, produção de material
com qualidade. São tantas as

oportunidades que poderíamos
explorar para adoração,
evangelização e edificação. Pense
nisso e, se for tocada(o) por Deus,
fale com o pastor.

SAF REALIZA PLENÁRIA NO
PRÓXIMO DOMINGO
No próximo domingo a Sociedade
Auxiliadora Feminina estará
reunida no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues, às 16hs.

OREMOS PELOS ENFERMOS
Continuemos a orar por nossos
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, Otávio Bittencourt, Presb.
Paulo Severino da Silva, Peggy
Barbetta Soares, Rônia Baía Rocha
e Dona Zica (mãezinha da Maria
Emilia Cardoso).

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 informe que
está vindo para a Igreja e que faz
parte do convênio da Igreja com o
estacionamento.

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
verdade;
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.

ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico 36 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 38 (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 141
Cântico 156 NC
Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral
Cântico 107 NC

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 88 NC
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter:
  “Oh Senhor vem me dirigir”

Mensagem: Pb. Esequias Sales

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter:
   “Venha à Mesa”

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

      eucarísticos
Cântico 268 NC
Comunhão
Oração do Pai Nosso

DESPEDIDA

Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:

“Quão Magnífico”
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº36 – 16 de outubro de 2016                                                                                                                                                                               

PIPOCA SEM SAL , ECAAAA !!!! 
« Vós sois o sal da terra ; ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o 

sabor ?... » 
Mateus 5 :13a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
                
       
                                   

           Aula de ciências , testando o sentido do paladar , e a experiência era a 
seguinte : de olhos vendados as crianças tinham que dizer qual alimento 
estavam provando. Estava na vez da Cat provar ,de olhos vendados , e Giovana 
colocou algo em sua boca.  
          Era pequeno era crocante , era até bom , mas... o que era ?  Não era liso, 
e não estava com gosto de ...nada. Era um ... NADA , CROCANTE !   
         Cat desistiu de tentar advinhar. Tirou a venda dos olhos e teve uma 
surpresa ! Era o que ela mais gostava : PIPOCA . Mas não podia ser !!! Estava 
horrível ! ECAAAAA !!!!!   É que faltava um detalhe : o sal . Giovana deu pipoca 
sem sal para a Cat provar de olhos vendados . Não era aquela pipoquinha 
gostosinha , salgadinha no ponto que todo mundo conhece , como ela ia 
saber ? O sal serve para dar o gosto nas comidas, realça o sabor.   
        Jesus usa essa comparação e diz que devemos ser o sal da terra , 
devemos ser o que faz a diferença , o que dá o sabor. Devemos fazer diferença 
nesse mundo onde as pessoas pensam mais no mal do que no bem .          
          Mas será que nós conseguiríamos estar em um grupo que pensa só 
coisas erradas e , mesmo assim ,estaríamos fiéis  às coisas que agradam o 
coração de Deus? É muito fácil agradar ao nosso Deus quando estamos perto 
de pessoas que pensam como nós , por exemplo, na igreja. Mas , e se nós 
estivermos na escola  onde muitos amiguinhos ainda não conhecem o amor de 
Deus? Será que , se nossa turminha resolver “matar a aula” nós não iríamos 
querer fazer o mesmo? E bem escondidinho?? Isso não agradaria a Deus ! 
           Quando temos a direção de Deus na nossa vida, quando nossas atitudes 
são guiadas pelo Espírito Santo , nem percebemos , mas tudo o que fazemos 
ou pensamos agrada ao nosso Deus. Agradando a Deus , ficaremos em paz 
com Ele , com nossos amigos , nossa família e conosco mesmo.  

          Não queira ser um NADA CROCANTE....          Bjos salgados Tia Ilda 
( saiba mais em Mateus 5 :13 ; Gênesis 6 :1-10)                                                          
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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 bom estar na casa de Deus!!! 
 
2-Cântico : ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação para crianças/APEC/vol. 
Verde nº3)                

Alô! Alô! Aqui estamos nós! 
Alô! Alô! A ouvir de Cristo a voz. 
Quietinhos vamos pois ficar , p’ra Bíblia  
estudar,e aprender a Jesus amar. 
 

3-Oração de Louvor : Deus é maravilhoso !!   
Tudo que Ele faz é perfeito! Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica – Mateus19:13-15    
   

5-Versículo do mês de outubro para memorizar:  

 
“Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e, luz para os meus 

caminhos . “  Salmos 119:105            

 
 

7-Cântico : - A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd Cânticos para 

garotada/ vol 1/  MarilA alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. 

A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. 

O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor 

 É o amor que já tem  quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém! 

 

8-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado por todas as bênçãos !!! 

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 OUTUBRO 

TIA MARIANE 01/10  

ANA LUZ 08/10      2 ANOS 

GABRIELA NÓBREGA 09/10        

TIA BÁRBARA VELOSO 23/10        

TIO INDIOMAR 29/10  

 

"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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