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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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Para Pensar
Dinâmica do Ministério

Mateus 5:1-12

Aqui começa o chamado e conhecido Sermão do Monte. É um dos textos
mais belos e completos da Palavra de Deus. É considerado um grande sumário
dos ensinos de Jesus. Nele você encontrará as exigências do Reino de Deus.

Jesus olha para as multidões, se sensibiliza e sobe ao monte para ficar
num lugar mais alto a fim de falar ao povo. Percorrendo os arredores do mar da
Galileia, Jesus conhece a realidade enfrentada pelas multidões, suas misérias,
enfermidades, doenças, fome, a exploração dos governantes e dos religiosos. Há
uma mensagem de Jesus para quem não tem expectativas ou esperança.

Jesus sobe a montanha para poder ser visto e ouvido por um número
maior de pessoas. Ali estão seus discípulos e a multidão. Todos precisam apren-
der. Sua mensagem não está restrita à alguns privilegiados. Mas, como o Ser-
mão do Monte deve ser ouvido?

Deve ser ouvido e vivido como exigência de Deus a pecadores a quem é
oferecida a salvação na base da misericórdia e do perdão. Neste sermão você
encontrará as exigências do Reino de Deus nos confrontando com a figura amo-
rosa de Jesus. Ser cristão é se ver diante das exigências contidas nas palavras
de Jesus.

É importante que você perceba que no Sermão do Monte não há a presun-
ção de que somos perfeitos ou inculpáveis. Você, ao ler este texto, para
compreendê-lo, precisa perceber que ele é envolto em misericórdia. Ele é prece-
dido por Jesus falando de cura, ensino e pregação e, após sua conclusão, é segui-
do por nada menos do que dez relatos de cuidado e cura (8:1 a 9:34).

Este sermão nos coloca diante de requisitos morais, éticos, exigências
pessoais e valores absolutos. Num tempo de relativização de valores, de destrui-
ção moral e ética, é por demais oportuno sua reflexão sobre os pontos expostos por
Jesus. Não podemos fugir deles. A precisão e profundidade dos aspectos levanta-
dos por Jesus não pode ser desprezada ou abrandada.

Broadman diz que “uma justiça que exceda à dos escribas fariseus é
requerida de pecadores, que diariamente devem perdoar e pedir perdão”.

Cristo quer trazer à luz uma nova existência em sua vida. Se deixe mi-
nistrar e ser transformado pela Palavra de Jesus, sem obrigações cerimoniais,
mas trazendo sentindo ao que você faz, pensa e fala!

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero          Esequias Sales

Diáconos           José Baia, Fábio Severino e
                       Jorge Sarito

Recepção           Solange Nascimento
                       Afia Mendes

Música              Manhã: Coro Marcello Ganter
         Stella Junia

                       Noite:    Coro Marcello Ganter
         Stella Junia

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 2ª - Conselho da Igreja

Art. 76: O quorum do Conselho será constituído do pastor e um terço dos
presbíteros, não podendo o número destes ser inferior a dois.

 § 1º. O Conselho poderá, em caso de urgência, funcionar com um pastor e
um presbítero, quando não tiver mais de três, ad referendum da próxima reunião
regular.

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero          Vitor Camarinha

Diáconos            Aureliano Dutra, Michel Jarque e
                        Leonardo Medeiros

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música                Manhã: Coro Marcello Ganter
             Inês Rufino
Noite:     Grupo Kaleo

Som Roney Hermenegildo

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

 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. Compar-
tilharmos o amor de Cristo, cui-
damos um do outro e servirmos
nossa comunidade local e o mun-
do. Nossa missão é adorar ao
Senhor em espírito e verdade;
fazer e amadurecer mais discí-
pulos de Jesus. Esta é a base para
nosso ministério e tudo o que
fazemos. Obrigado por se juntar a
nós hoje!

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.

CUIDADO COM O CULTO

Irmãos, a Junta Diaconal
nos lembra sobre a necessi-
dade de termos o cuidado de
desligar o celular ou silenciá-
lo durante os cultos. Não se
deixe dominar pelo aparelho,
nem permita que o som lhe
atrapalhe de cultuar ao Se-
nhor. Lembra? Adoramos ao
Senhor em espírito e em ver-
dade.

OBRIGADO IGREJA

Quero registrar minha grati-
dão pelo carinho, presença, pre-
sentes e a celebração de meu
aniversário. Gestos de amor que
aquecem o coração e emocionam.
Agradeço o esforço da Comissão
de Comemorações, sociedades
internas e do Conselho da Igreja.
Deus os abençoe. Rev. Cid Cal-
das.

ORDENAÇÃO DO LIC. DIEGO
STALLONE

O dia finalmente chegou – é
hoje. Momento sublime na vida
da Igreja participar da cerimô-
nia de ordenação de um Minis-
tro da Palavra e dos Sacramen-
tos. Diego passou por um longo
processo de formação e provas
que o habilitaram ao trabalho
pastoral, mas, também passou
pela aprovação do povo de Deus
que tem visto nele a confirma-
ção da vocação dada por Deus.
Sua presença no culto vesperti-
no é esperada para juntos lou-
varmos ao Senhor e recebermos
nosso pastor auxiliar. Não es-
queça! Hoje, às 18h.

HOJE RECEBEMOS O PRESBITÉ-
RIO DO RIO DE JANEIRO

É o Presbitério que nos
jurisdiciona e vem louvar o Se-
nhor conosco e conduzir a ceri-
mônia de ordenação do Lic. Diego
no culto vespertino. Damos as
boas-vindas aos pastores e
presbíteros que compõem nosso
Concílio esperando que se sin-
tam acolhidos em nosso meio.



CESTAS DE NATAL PARA ABEN-
ÇOAR FAMÍLIAS

Como é costume em nossa Igre-
ja, no Natal nos mobilizamos para
adquirir 100 cestas a fim de aben-
çoar famílias carentes. Este tra-
balho é coordenado pela SAF e, a
partir desse domingo, recebere-
mos as instruções para aqueles
que terão o privilégio de contri-
buir com a aquisição das cestas.

BAZAR DA SAF SERÁ NO DIA 03
DE DEZEMBRO

Você sabia que durante todo
ano um grupo de senhoras se
reúne todas as terças-feiras das
9h às 17h nas Oficinas
Artesanais? Elas,  com seus dons
e talentos, costuram, pintam,
bordam e confeccionam uma
grande variedade de produtos que
são vendidos e o apurado é utili-
zado nas obras sociais da SAF e
da Igreja. Você não pode faltar,
nem perder esta oportunidade. O
Bazar será no dia 03 de dezem-
bro, sábado, das 9h às 17h. Não
falte.

ALMOÇO COMUNITÁRIO

Este mês nosso almoço será
no dia 27 de novembro, após o
culto matutino. Como você sabe,
as vagas são limitadas, por isso
a partir desse domingo, enquan-
to houver vagas, nossas irmãs
Maria Emília, Márcia Sathler,
Angela Grammatico e Célia
Miranda estarão fazendo as ins-
crições e recebendo os paga-
mentos. Não deixe para última
hora.

REFORMA DO GABINETE PASTO-
RAL

Segue em ritmo acelerado já
caminhando para os aprontos
finais. Assim que estiver conclu-
ído você deverá passar por ali
para ver como ficou. Deus nos
concedeu esta bênção através
de um casal de nossa Igreja.

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: Carlos
Weirich Meurer Câmara de Car-
valho Colla, Clair Dobler (trata-
mento), Almte. José Carlos Co-
elho de Sousa, Patrícia Soares
(tratamento), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy
Barbetta Soares e Rônia Baía
Rocha.

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.



COMO INTEGRAR FÉ E TRABA-
LHO?

Começamos este tema na
Escola Dominical neste do-
mingo e continuaremos a
abordagem durante este mês.
Chegue às 9h30min e parti-
cipe da Escola Dominical.

A UPA ESCOLHEU AQUELES QUE
VÃO DIRIGIR O TRABALHO EM
2017

Numa bela eleição, nossos ado-
lescentes se preparam para o ano
de 2017 elegendo sua diretoria
que ficou assim constituída:

Presidente: Cláudia Grammatico
Severino da Silva

Vice-presidente: Elise Regis de
Medeiros

Secretário: Pedro Paradela
Diniz Junqueira

Tesoureira: Letícia Paradela
Diniz Junqueira

VOCÊ JÁ PARTICIPOU DO PRIVI-
LÉGIO DE ABENÇOAR SUA IGREJA
COM A AQUISIÇÃO DE NOVAS
CADEIRAS PARA O SALÃO?

Agora só faltam 35. Cada
cadeira custa R$ 80,00. O
conforto, a melhoria na orga-
nização do salão e a renova-
ção do equipamento já são
percebidos por todos. Ainda
há oportunidade para você
colaborar. Procure a presi-
dente da SAF, Sra. Maria
Emilia Cardoso ou o Vice-Pre-
sidente do Conselho, Presb.
Esequias Sales.

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. Seria
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 poderíamos
explorar para adoração,
evangelização e edificação. Pen-
se nisso e, se for tocada(o) por
Deus, fale com o pastor.

RELATÓRIOS DAS SOCIEDADES
INTERNAS

O final de ano se aproxima. Já
é hora de começar a levantar os
dados que deverão compor seu
relatório. Cada Sociedade Inter-
na deve produzir seu relatório e
encaminhar ao Conselho. A soma
do todo, comporá o relatório da
Igreja. “Conta as bênçãos, dize-as
quantas são, recebidas da divina
mão! Vem dizê-las, todas de uma
vez, e verás, surpreso, quanto Deus
já fez! “

NOSSA UCP ELEGEU SUA DIRETO-
RIA

Numa alegre assembleia, a UCP
elegeu sua diretoria para 2017:

Presidente: Estevão Chaves do
Nascimento.

Vice-presidente: Pedro Henrique
de Almeida Leite.

Tesoureiro: Beatriz Regis de
Medeiros.

Secretário:  Ryan Rodrigues
Mateus.



ANIVERSARIANTES

Dia 08: Lucas Köhler da Costa,
Laryssa da Silva Ferreira de Oli-
veira (2286-0153); Dia 10: Cirene
Ferrari (2558-6865), Marcelo
Chamorro Cardoso (USA); Dia 11:
Cirilo de Arruda Júnior (99757-
1264); Dia 12: Manuela Machado
Amaya (99354-0302), Esmeralda
Soares de Macêdo (3139-6117).

ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico 19 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 26 (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 24
Cântico 161 NC
Momento de Súplica e

Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Preciosa

Graça”

Aniversariantes da semana

Batismo Infantil
Recepção de Membros
Solista: Sueli Amaral - “Creio em

Ti”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 172 (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Sobre
essa Rocha”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico 297 (NC)
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter

“Grande é o Senhor”

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

        A N O T A Ç Õ E S



ORDENAÇÃO AO SAGRADO MINISTÉRIO

LIC. DIEGO BRITO STALLONE DE LIMA

06/11/2016 – 18HS

ORDEM DO CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
DIRIGENTE: “Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na
tua mão há força e poder; contigo está o engrandecer e a tudo dar
força”. 1 Cr 29:12
TODOS: “Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor”. Sl 66:2

Cântico 10 (NC) – Vós, criaturas de Deus Pai
William Henry Draper – Trad.: Jorge Cesar Mota

Vós, criaturas de Deus Pai,
Todos erguei a voz, cantai!
Oh, louvai-o! Aleluia!
Tu, sol dourado a refulgir,
Tu, lua em prata a reluzir,
Oh, Louvai-o! Oh, Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Oh, boa terra que nos dás
Infindas bênçãos, canta já!
Oh, louvai-o! Aleluia!
Frutos e flores, juntos dai
A glória a Deus, Senhor e Pai.
Oh, Louvai-o! Oh, Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

Oração de Adoração e Louvor
Coro Marcello Ganter: “Toma meu coração”

Vós, homens sábios e de bem,
A todos proclamai também!
Oh, louvai-o! Aleluia!
Louvor ao filho, glória ao pai,
E ao Santo Espírito louvai!
Oh, Louvai-o! Oh, Louvai-o!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!



CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Isaías 6:1-5

1 No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
2 Serafins estavam por cima dele; cada um tinha seis asas: com duas
cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava.
3 E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o
SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória.
4 As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se
encheu de fumaça.
5 Então, disse eu: ai de mim! Estou perdido! Porque sou homem de
lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os
meus olhos viram o Rei, o SENHOR dos Exércitos!

Cântico 284 (NC) - Obediência
Mary Brown – Trad. Myron August Clark

Nem sempre será para onde eu quiser
Que o Mestre me quer enviar;
É grande a seara a embranquecer,
Em que eu deverei trabalhar.
Se, pois, a caminhos que nunca segui,
Uma voz a chamar-me eu ouvir,
Direi: Meu Senhor, confiado em ti,
Estou pronto ao teu mando seguir.

Estou pronto a fazer o que queres, Senhor,
Confiado no teu poder!
Estou pronto a dizer o que queres, Senhor,
Sempre a ti pronto a obedecer!

Palavras terás de amor e perdão
Que aos outros eu deva levar;
No triste caminho do vício estão
Perdidos que eu deva ir buscar.
Senhor, se a tua presença real
Meu trabalho há de fortalecer,
Darei a mensagem, bem firme e leal!
Estou pronto a cumprir teu querer.

Um canto modesto eu quero encontrar
Na seara do meu bom Senhor;
Enquanto for vivo eu vou trabalhar
Em prova do meu grande amor.
De ti meu sustento só dependerá,
E de tudo me hás de prover!
A tua vontade a minha será;
Estou pronto a votar-te meu ser.



Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Qual a tua paixão”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 289 (NC) – Quem irá?

James McGranahan – Trad. Henry Maxwell Wright

Eis os milhões que, em trevas tão medonhas,
Jazem perdidos, sem o Salvador!
Oh! Quem irá as novas proclamando
Que Deus, em Cristo, Salva o pecador?

“Todo o poder o Pai me deu,
Na terra como lá no céu!
Ide ao mundo anunciar o Evangelho,
E eis-me convosco sempre”!

Portas abertas, eis por todo o mundo,
Servos de Deus, avante sempre andai!
Crentes em Cristo, uni as vossas forças:
Da escravidão os povos libertai.

Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Cântico 352 (NC) – Ao ler o Teu livro
Mary Artemisia Lathbury

Enquanto, ó Salvador, teu Livro ler,
De auxílio necessito para ver
Da mera letra, além, a ti, Senhor,
E meditar no teu excelso amor.

Oração por iluminação
Mensagem: Rev. Miguel Marques Rodrigues

Ó Deus! Apressa o glorioso dia
Em que os remidos todos se unirão,
E em coro santo, excelso e jubiloso,
Eternamente glória a ti darão!

À beira-mar, Jesus, partiste o pão,
Alimentando a imensa multidão.
Da vida o pão és Tu; podes assim
Satisfazer, Senhor, também a mim.



CERIMÔNIA DE ORDENAÇÃO

Instrução
Chamada do ordenando Diego Brito Stallone de Lima
Perguntas Constitucionais
Oração de Consagração e Imposição de mãos
Destra de companhia
Entrega de presentes das igrejas
Declaração
Parênese ao Novo Ministro
Parênese à Congregação

DESPEDIDA

Leitura Uníssona: “Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está
escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não to
mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o SENHOR,
teu Deus, é contigo por onde quer que andares”. (Js 1: 8-9)

Cântico 49 (NC) – Sempre vencendo
F. J. Crosby – S. L. Ginsburg

Sempre vencendo, mui vitorioso,
Cristo Jesus, o Senhor!
É Soberano, chefe bendito,
Em tudo ele é vencedor!
Ei-lo supremo, guiando,
Com seu imenso poder!
Todos avante, pois, crentes,
Todos lutar e vencer.

Não é dos fortes a vitória,
Nem dos correm melhor.
Mas dos fiéis e sinceros
Que seguem junto ao Senhor!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcelo Ganter: “Aleluia Soulful

Sempre vencendo, mui vitorioso,
Cristo Jesus, o Senhor!
Eis suas hostes inumeráveis,
Seu grande império e fulgor;
Em seu governo demonstra
Cuidado e amor sem igual;
Sempre nos ama e protege
Com seu poder eternal.

Sempre vencendo, mui vitorioso,
Cristo Jesus, o Senhor!
Reis e vassalos, servos e chefes
Querem também seu favor.
Senhor desejo e te imploro
Que me permitas lutar
Sempre ao teu lado, invencível,
Até meus dias findar!
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº39 – 06 de novembro de 2016                                                                                                                                                                               

 DEUS SABE QUEM SOMOS .....DE VERDADE. 
        “ Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele , então, se assentará no  
          trono da sua glória; e todas as nações serão reunidas em  sua presença , e ele separará uns dos 
                 outros , como o pastor separa dos cabritos as ovelhas...” Mateus 24:42  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
                
       
                                   

              
                    Sempre que tinha jogo na pracinha , Jorginho levava a bola.  A bola do 
Jorginho era “ oficial “ e , por isso , todos queriam jogar com ela. Leo também tinha uma 
“oficial”  e passou a levar. Isso era muito bom porque , assim, mais crianças podiam jogar 
e então se formavam 4 times.  
              Quando o jogo acabava , as duas bolas , iguais, estavam lá no cantinho da 
quadra , mas o Jorgimho sabia qual era a dele , e o Leo também reconhecia direitinho a 
sua . Para os outros amigos não havia diferença alguma : as duas serviam para jogar  a 
partida. Mas Jorginho e Leo sabiam reconhecer o que era de cada um deles.  
               Deus também reconhece cada um de nós. Jesus contou uma parábola que fala 
sobre esse assunto .Dois homens resolveram fazer a mesma coisa : ir ao Templo para 
orar.Mas Deus reconheceu aquele que orou (conversou com Ele) com verdade , pureza 
de coração, contrito e arrependido.  
            Muitas vezes , aqui neste mundo , nós não somos capazes de  reconhecer quem é 
de Deus e quem não é. Muitas pessoas sabem “fingir” que são obedientes a Deus , mas 
na verdade , agem de forma completamente diferente da vontade dEle. Mas nosso Deus 
nos reconhece. Ele sabe quem somos , do que somos capazes, se estamos arrependidos. 
            Nossa oração deve ser : “Senhor Deus , nos ajude a andar em seus caminhos. 
Jesus já mora em meu coração e quero ser reconhecido como filho de Deus. Amém”  
                                                                Tia Ilda                                                                                         
          (saiba mais em Mateus 25:31-46 / Lucas 18 :9-14 )            

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOTA DO DEPARTAMENTO : domingo passado (30/10/16) houve eleição para a 

diretoria da UCP com o seguinte resultado : Estevão Chaves do Nascimento ( presidente), 
Pedro Henrique de Almeida Leite (vice- presidente), Beatriz Régis de Medeiro ( tesoureira) 
, Ryan Rodrigues Mateus (secretário).Houve seriedade e interesse na eleição e as 
crianças deram um show de ordem .As crianças da UCP tem entre 6 e 12 anos e estão 
inseridas em todas as programações do Departamento de crianças . No próximo ano 
iniciaremos as reuniões plenárias nos terceiros domingos as 18h. Nestas reuniões , as 
crianças menores podem e devem participar. Todas as determinações para a UCP estão 
contidas no Guia de Trabalho da UCP , de caráter instrutivo e normativo e que tem como 
objetivo ajudar o bom funcionamento das UCPs locais , Federações e Confederações 

Sinodais. Está sendo distribuido aos pais neste domingo no Departamento.           
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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 : Bom dia amigos! Bem vindo em nome do Senhor!! É 

muito bom estar na casa de Deus!!! Temos algum visitante? 
 
2-Cântico : Reunidos aqui (cd Pare e pense / Marilene Vieira/ faixa 11) 

Reunidos aqui, para louvar ao Senhor . 

Novamente aqui, em UNIÃO!  

Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós! 

Reunidos aqui, para louvar ao Senhor . 

3-Oração de Louvor : Deus é maravilhoso !!   
Tudo que Ele faz é perfeito! Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Lucas 1:28-33 
   

5-Versículo do mês de novembro para memorizar:  

 
“Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. “  

 Salmos 100:1            

 
7-Cântico : NA PEQUENA BELÉM ( Randy Vader) /cantata de Natal ” 

Vinde...adoremos” faixa 4 
Ouçam os sinos dizendo assim :  
                   “Glória ! Aleluia ! Já nasceu , enfim! 
                    Paz na terra , tudo bem , 
             Cristo nasceu na pequena Belém!”  (bis) 
Os anjos lá no céu ...pastores a velar ... 
           Naquela manjedoura  o rei menino está. 
Os sábios a seguir a estrela divinal 
       nos fazem relembrar essa noite sem igual. 

 

8-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado por todas as bênçãos !!! 
9-Mensagem – Tia Ilda 

 
10-Cântico-Pequenino Nenê ( Cânticos de Salvação para 
                                        crianças/APEC) 
 Pequenino nenê , num bercinho de palha , 
 ele veio do céu porque gosta de mim 
 Meu amigo é Jesus, foi criança também  
 Foi nascer em Belém pequenino nenê 
 
11-Palavra Pastoral e Benção 
 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 

 
Aniversariantes de NOVEMBRO 

MALU ( MARIA LUISA) 07/11      3 ANOS 

LUCAS 21/11      9 ANOS 

TIA JULIA MARQUES ( FAUSTINO) 28/11        

 

"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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