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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
Bem-aventurados os humildes de espírito

Mateus 5:3

Primeiramente precisamos deixar claro o que é ser bem-aventurado. Pois, para
muitos, as bem-aventuranças são exclamações piedosas de esperança para o que deve-
ria ser; ou o que se deseja alcançar; ou, ainda, uma profecia futura de uma glória que há
de vir. Porém, bem-aventurança é declarar a felicidade. É felicitar pelo que é!

O cristão é chamado de feliz pelo que conquista como cidadão da eternidade. Que
felicidade é ser cristão! Então, Jesus está dizendo: Parabéns! Felicitações! É alegria, é
alegre, é bem-aventurado o humilde de espírito.

A palavra em grego traduzida por “humildes” é “ptojói” que descreve a pobreza
absoluta de quem está soterrado pela miséria. “Ptojói” fala do homem que não tem abso-
lutamente nada. Hoje falamos em miséria absoluta. Ao olharmos a situação mundial,
nos deparamos com registros da ONU que chama a miséria de “pobreza multidimensional”
na qual vemos a gravidade pois, uma pesquisa realizada em 2013 mostra que 1,57 bilhão
de pessoas ao redor do globo estão em um estado de “pobreza multidomensional”, que
inclui alimentação, renda, acesso a serviços de saúde, educação e condições básicas.

Jesus está dizendo que o ser humano que não tem absolutamente nada é feliz.
Feliz porque, desprovido de tudo, colocou sua confiança em Deus. Barclay nos diz que:

“Se alguém se fizer consciente de sua total destituição e põe toda sua confiança
em Deus, entram em sua vida dois elementos que são as faces opostas de uma
mesma realidade. Em primeiro lugar, muitas coisas lhe serão indiferentes, por-
que saberá que não pode receber felicidade nem segurança das coisas; por outro
lado, em segundo lugar, sentirá que Deus, no fundo, é verdadeiramente a única
realidade que lhe importa. Porque saberá que Deus é o único que pode lhe ofere-
cer ajuda, esperança e fortaleza. O “pobre em espírito” é o homem que se deu
conta que as coisas não significam nada, e que Deus significa tudo”.

Não se engane achando que esta bem-aventurança é uma apologia à pobreza/
humildade. Jesus não está dizendo que esta bem-aventurança se dá pelas condições de
pobreza/humildade. O Evangelho reconhece a pobreza/humildade de espírito que se
percebe sem recursos e condições frente as exigências da vida,  e encontra  segurança
na ajuda e suprimento de Deus.

Então, por definição, quem tem essa percepção da vida e suas circunstâncias,
traz a certeza de ser um cidadão da eternidade. Pois, percebeu que é possível viver neste
tempo, independente das circunstâncias, a realidade da presença, cuidado e proteção do
Pai.

Por isso oramos “venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como
no céu”. Porque somos cidadãos do Reino dos Céus.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero          Vitor Camarinha

Diáconos            Aureliano Dutra, Michel Jarque e
                        Leonardo Medeiros

Recepção           Solange Nascimento
                       Afia Mendes

Música              Manhã: Coro Marcello Ganter
         Stella Junia

                       Noite:    Grupo Kaleo

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.

 § 2º. O pastor exercerá as funções plenas de Conselho, em caso de faleci-
mento, de mudança de domicílio, renúncia coletiva ou recusa de comparecimen-
to dos presbíteros; em qualquer desses casos levará o fato, imediatamente, ao
conhecimento da Comissão Executiva do Presbitério.

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero Paulo Nascimento

Diáconos           Joaber Sales, Marco Aurélio e
Fabio Severino

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 transformadas
por Jesus Cristo em todas as
esferas da vida. Compartilharmos
o amor de Cristo, cuidamos um
do outro e servirmos nossa
comunidade local e o mundo.
Nossa missão é adorar ao Senhor
em espírito e verdade; fazer e
amadurecer mais discípulos de
Jesus. Esta é a base para nosso
ministério e tudo o que fazemos.
Obrigado por se juntar a nós hoje!

CUIDADO COM O CULTO
Irmãos, a Junta Diaconal nos
lembra sobre a necessidade 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
Senhor. Lembra? Adoramos ao
Senhor em espírito e em verdade.

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
Desde já, reserve a data de 24 de
novembro, às 19h para juntos
agradecermos a Deus pelas bênçãos
recebidas neste ano. Vamos ter um
culto em que, cada um de nós, deve
trazer 1 Kg de gênero alimentício
não-perecível ou a fruta de sua
predileção para, no momento de
consagração, entregarmos ao
Senhor como expressão de nossa
gratidão. Tudo aquilo que for
oferecido será encaminhado pela
Junta Diaconal para entidades
sociais. Agradecemos as bênçãos
recebidas abençoando vidas.

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, enquanto
houver vagas, nossas irmãs Maria
Emília, Márcia Sathler, Angela
Grammatico e Célia Miranda
estarão fazendo as inscrições e
recebendo os pagamentos. Não
deixe para última hora.

CANTANDO E LEMBRANDO
No dia 27 de novembro, no culto
às 18h viveremos momentos de
recordação de hinos e cânticos que
marcaram a história da Igreja no
Brasil através do Ministério de
Vencedores por Cristo. Você que
já faz parte da chamada eterna
mocidade, que lembra de ter
louvado ao Senhor com cânticos
como “Glória pra Sempre”, “Mente
e Coração”, “Cada Instante” e
outros não pode faltar, mas você
que não conhece vai ser edificado
também por este culto de louvor
ao Senhor.

BAZAR DA SAF SERÁ NO DIA
03 DE DEZEMBRO
Você não pode deixar de vir. As
senhoras prepararam com muito
zelo, inúmeras coisas para que
você possa adquirir e abençoar
vidas. Você não pode faltar, nem
perder esta oportunidade. O Bazar
será no dia 03 de dezembro,
sábado, das 9h às 17h. Não falte.



CESTAS DE NATAL PARA
ABENÇOAR FAMÍLIAS
No domingo passado já
começamos a receber as inscrições
daqueles que, com liberalidade,
querem abençoar os carentes
neste natal. Nos mobilizamos para
adquirir 100 cestas a fim de
abençoar famílias carentes. Este
trabalho é coordenado pela SAF,
portanto, procure ao final do culto,
à porta, uma das senhoras que
compõem a diretoria e, desde já,
faça sua inscrição.

GABINETE PASTORAL
Já foram feitas a parte elétrica,
o rebaixamento do teto, a
correção das infiltrações, a
melhoria na ventilação, a
eliminação dos cupins, o preparo
do piso e, nesta semana, a
pintura já está sendo realizada.

CADEIRAS PARA O SALÃO
Agora só faltam 30. Cada cadeira
custa R$ 80,00. Estamos na reta
final de nossa campanha. Procure
a presidente da SAF, Sra. Maria
Emilia Cardoso ou o Vice-
Presidente do Conselho, Presb.
Esequias Sales.

ORDENAÇÃO DO LIC. DIEGO
STALLONE
Registramos aqui a gratidão a SAF-
Botafogo e a Junta Diaconal pelo
preparo e condução de toda a
logística para recepcionar aqueles
que aqui estiveram e, ao final, o
serviço prestado e oferecido por

ocasião da confraternização no
salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. Tivemos um time de
garçons de primeiríssima linha.

REV. DIEGO E FAMÍLIA
AGRADECEM
À Igreja, ao conselho, aos pastores,
enfim, à toda comunidade da Igreja
Presbiteriana de Botafogo. A noite
de domingo foi memorável, pela
presença e carinho de cada um.
Tantos presentes, abraços e pala-
vras de incentivo que deixaram o
nosso coração muito, muito emoci-
onado. Que Deus nos abençoe nesta
nova etapa. Obrigado Igreja! Rev.
Diego, Bianca e Davi.

LUÍZA CONSAGRADA AO SENHOR
No domingo passado nossos
irmãos Aline Passine Sales e Diác
Joaber Manhães Sales
consagraram ao Senhor sua
primogênita Luíza Passine Sales.
Foram momentos emocionantes
com a família no altar do Senhor,
os compromissos assumidos e a
certeza de que estabeleceram uma
aliança com Deus. Que Luíza
cresça em estatura e graça em
nosso meio. Deus abençoe a
família.

RECEPÇÃO DE MEMBRO
Nosso querido Alfredo Martins
Nucci professou a fé e foi batizado
no domingo passado. Ele é o
querido marido da Mary. Pudemos
perceber a alegria da Igreja em
receber o Alfredo a comunhão.
Nossa oração agora é que Deus o
abençoe em sua caminhada.



FALECEU O SR. MANOEL
VALENÇA
O sr. Manoel Valença era cunhado
de nossa querida irmã Nelydes
Machado, casado com sua irmã
Eledi Valença. Ele nos deixou no
último dia 08/11/2016. Nós che-
gamos a interceder por ele em
nossa Oficina Artesanal, durante a
“paradinha”. Logo depois, chegou
a notícia do seu falecimento. O
Senhor Deus, dono da Vida, sabe
de todas as coisas. O ofício fúnebre
realizou-se na quinta-feira, pela
manhã, no Cemitério Memorial do
Carmo.  Oremos pela família de
nossa irmã Nelydes.

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: Carlos Weirich Meurer
Câmara de Carvalho Colla, Clair
Dobler (tratamento), Almte. José
Carlos Coelho de Sousa, Patrícia
Soares (tratamento), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares e Rônia Baía Rocha.

COMO INTEGRAR FÉ E
TRABALHO?
A Escola Dominical segue
desenvolvendo este tema ao
longo do mês de novembro.
Chegue às 9h30min e participe
da Escola Dominical.

HÁ MUITO TRABALHO A FAZER
Neste final de ano, estamos
planejando as áreas de atuação da
Igreja e buscando e orando por
aqueles que realização a obra do
Senhor entre nós no próximo ano.
Se você percebe alguma área em
que a podemos atuar e/ou deseja
se envolver em alguma área na
Igreja não hesite em falar com o
Rev. Cid.

VISITANTES
No domingo passado tivemos a
alegria de receber em nossa
Igreja os irmãos: Berthy e
Deusa Passine Marcet, Bruna
Maria de Pinna, Marina do
Nascimento A. Pereira e
Rosaria Maria Santana do
Nascimento. Registramos aqui
o desejo de revê-los em outra
oportunidade.

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
Interna 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”!



ANIVERSARIANTES
Hoje : Marcelo Cavalcante Faria
de Oliveira (2565-8067), Manoel
Costa da Silva (2275-0572); Dia
14: Christopher Von Hager Go-
mes Gintner (2541-7185), Ma-
ria Antonia Tavares Fernandes
da Silva (2543-3297), Alexan-
dre Yukito More (3597-1411);
Dia 15: Maria de Lourdes Fon-
seca Arêas (2539-0714), Ângela
Grammatico Severino da Silva
(2501-5003); Dia 17: Edilene
Mônica da Costa (3363-2152),
Luana Lima dos Reis (2535-
5388), Daniela Rufino de Souza
(2541-2244), Luzia Magalhães
de Sena Soltesz (2244-7138).

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo dia 10 de dezembro, às
08h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico 03 (NC) - A Igreja em adoração
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 56 (NC) - Ações de Graças

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 98
Cântico 198 (NC) - Salvação graciosa
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

   “Se meu povo”

Aniversariantes da semana
Recepção de Membros

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 114 (NC) - Brilho celeste
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter:
     “Rio da Judeia”

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

Cântico 289 (NC) - Quem irá?
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter

     “Tu és digno”
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº40 – 13 de novembro de 2016                                                                                                                                                                               

 Ódio – um sentimento nada cristão ! 
           “ O ódio excita contendas , mas o amor cobre todas as transgressões.”  
                                                        Provérbios 10 :12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
                
       
                                   

             Os dois se encontravam na rua , mas nem se olhavam . Nunca estavam 
juntos na mesma festa.Todo mundo conhecia a história. Eles se odiavam .  
          Não foi sempre assim . Eles até eram amigos .E nem lembravam porque 
se tornaram inimigos , mas sabiam que tinham ódio um do outro.  
           No inicio , assim que brigaram , eles até sabiam o que motivou esse 
sentimento , mas a medida que o tempo foi passando só sobrou o ódio ,sendo 
alimentado e crescendo no coração.Mas , que engraçado .... eles iam no culto 
das crianças e louvavam a Deus. Como pode alguém com ódio no coração 
prestar culto a  Deus ?  
         A Bíblia nos conta uma história de ódio , que , é claro , não acabou bem.  
         Saul foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Mas , como 
começou a desagradar a Deus e  se esquecer dEle  , Davi foi escolhido o novo 
rei. Saul gostava de  Davi , mas quando soube que , por ordem de Deus , 
Samuel já o havia ungido o novo rei de Israel  , passou a odiá-lo ,persegui-lo e  
tentou matá-lo várias vezes. Acabou se matando. Coisas que o ódio faz.  
             Jesus ensinou algumas coisas sobre esse sentimento. Ele disse que o 
ódio faz mal , principalmente para quem odeia. Ninguém é feliz quando odeia 
alguém . Ele disse que isso é tão sério e tão ruim quanto matar .Por mais raiva 
que sintamos nunca devemos chamar alguém de coisas feias,nem dizer « você 
não vale nada » ou «  eu te odeio ! ». As palavras de ódio são malignas. 
             Jesus também ensina que ,quando vamos cultuar a Deus , nós 
precisamos pedir desculpas ao nosso coleguinha ou à pessoa a quem 
magoamos . ANTES !!  
               Nosso coração tem que estar livre de ódio e raiva. Eles nos fazem 
perder o controle. 
          Como pode ?!?! Estar com ódio no coração e cantar o amor de Deus ao 
mesmo tempo ?  No coração , só amor !!                  Bjo,   tia Ilda                                                                                         
          

 (saiba mais em Mateus 5 :21 ;24 / I Samuel 18 :12-19 )                     
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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) 
Funcionamento do berçário e maternal (0 a 2, 3 anos- de 9h30min até o 
término do culto matutino) 
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