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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
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Para Pensar
BEM-AVENTURADOS OS LIMPOS DE CORAÇÃO

Mateus 5:8

Tenho ótimas lembranças de minha avó paterna. Ela adorava cozinhar e o
fazia muito bem. Era comum vê-la sentada à mesa com porções de feijão. Eu
perguntava: “Vó o que você está fazendo”? Ela respondia: “limpando o feijão”. Isso
queria dizer que ela estava retirando dali feijões quebrados, pedras, resto de pa-
lha e outras sujeiras que vinham misturadas com os grãos de feijão. Este é o
significado do termo “limpo” nesta bem-aventurança. A figura do metal que de-
pois de passar pelo fogo fica limpo de impurezas, também nos ajuda a compreen-
der o que é ser limpo.

Jesus está falando de nossas motivações e integridade. Nossas ações são
determinadas por motivações. É impossível chegar a bondade motivado por mal-
dade. Lembra? “A boca fala do que está cheio o coração”. (Mt 12:34b) Jesus está
dizendo que aqueles que têm motivações íntegras e puras, primeiramente, são
felizes, mas, também, verão a Deus.

É oportuno falar de generosidade e desinteresse. Como é difícil lidar com
isso em nossas vidas. Agir com generosidade num mundo ganancioso e egoísta.
O generoso sacrifica seus próprios interesses em favor do outro – abre mão. É o
amor dadivoso, que compartilha, que oferece, que deixa e que permite ao outro
ser, ter e fazer. Jesus em sua generosidade se deu para nos salvar e nos convida
a oferecer aos outros também.

Essa bem-aventurança exige autoexame. Posso até estar oferecendo coi-
sas aos outros. Posso, aos olhos dos homens, ser generoso e, ainda assim, não ter
um coração generoso. Estar fazendo o bem para acalentar a consciência culpada,
para purgar culpas e/ou restituir males constantemente realizados. Como o tra-
ficante que rouba, mata e vende a droga que destrói, mas oferece remédios para
a comunidade. É preciso olhar para dentro, sondar o coração como diz o salmista
e ver o porquê de seus gestos e atitudes. Seja sincero com você mesmo e com
Deus. O que guia suas ações?

Quando ouvimos o Coro cantar é tão lindo. Alguns dizem gostar da música,
mas músicos reconhecem tonalidades, estilo, interpretação, as vozes e etc.. Quan-
do eu olho para o céu vejo pontinhos que chamo de estrelas, mas o astrônomo
sabe o nome de cada estrela e me mostra que determinados pontos não são estre-
las.

Jesus está nos dizendo isso. Você pode achar Deus maravilhoso. Você
pode saber sobre Deus. Você pode conhecer a Bíblia. Mas, só com limpeza de
coração se vê a Deus.

É... está na hora de, assim como o feijão em cima da mesa, olharmos para
dentro e promovermos uma faxina no coração!

Sempre é tempo, sempre é preciso, sempre é oportuno.

                                                                                           Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero       Vitor Camarinha

Diáconos  Fábio Severino, Marco Aurélio e
  Aureliano Dutra

Recepção                Solange Nascimento
                            Afia Mendes

Música                  Manhã:    Coro Marcello Ganter
Inês Rufino

                            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. 78. O pastor é o Presidente do Conselho que, em casos de urgência,
poderá funcionar sem ser presidido por um ministro, quando não se tratar de
admissão, transferência ou disciplina de membros; sempre, porém, ad referen-
dum do Conselho, na sua primeira reunião.

§ 3º. Havendo mais de um pastor, a presidente será alternada, salvo outro
entendimento; se todos estiverem presentes, o que não presidir terá direito a
voto.

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero     Paulo Nascimento

Diáconos            Leonardo Medeiros, Michel Jarque e
Joaber Sales

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música                Manhã:   4 Cantos
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!

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.

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.

“ALELUIA, É NATAL! “
Hoje o Coro Marcello Ganter
nos abençoará com uma bela
cantata de natal. Chegue cedo,
tome o seu lugar e receba o que
Deus tem reservado para você.
Mas não se esqueça de trazer
seus familiares e convidados.

DIA 25 - DOMINGO
Neste ano, o dia 25 de
dezembro é domingo. Nossa
Igreja manterá os cultos
regularmente. Culto Matutino
às 10h30min e o Culto
Vespertino, excepcionalmente,
às 19h.

CULTO DE NATAL DA IP
BOTAFOGO
No dia 25 de dezembro,
domingo, às 19h, celebraremos
o Culto de Natal da Igreja
Presbiteriana de Botafogo.
Serão momentos de culto,
comunhão e celebração ao
Senhor. É fundamental que
você e sua família estejam
presentes. Preste atenção no
horário. Excepcionalmente, o
culto começará às 19h a fim de



que você tenha tempo de
celebrar com os seus e, depois,
vir para a Igreja.

CEIA TROPICAL
No dia 25, depois do Culto de
Natal teremos um momento
delicioso de comunhão e
alimentação – A Ceia Tropical.
Você terá a oportunidade de
trazer um alimento ou fruta
para compartilhar com os
irmãos. Assim, nossa ceia será
o fruto do que trouxermos. Mas,
é importante salientar duas
coisas: 1. Traga o alimento
pronto e as frutas já cortadas;
2. Procure a Marcia Balmant
Sathler Pereira, relatora da
Comissão de Comemorações e
diga para ela o que você trará.

DOMINGO, DIA 1
Alguns irmãos têm perguntado
se teremos culto no dia 1 de
janeiro. Sem dúvida! Teremos
nossos cultos regularmente às
10h30min e às 18h.

OBREIROS 2017
Hoje você está recebendo
encartado no boletim um
suplemento contendo todas as
áreas da igreja com os nomes
que as comporão no ano que
vem. São oportunidades de

serviço. O desejo do Conselho
é que tenhamos oportunidades
de serviço para os membros da
Igreja. Por isso, ao encontrar
seu nome, nossa oração é que
Deus o motive para realizar a
Sua obra através de você. Mas,
se você gostaria de servir em
alguma área da Igreja, por favor,
fale com o Rev. Cid.

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: Cidelviro
Almeida Caldas, Clair Dobler
(tratamento), Almte. José
Carlos Coelho de Sousa, Maria
Lessa Heier (mãezinha da
Gláucia Heier), Mateus Egger,
Presb. Paulo Severino da Silva,
Peggy Barbetta Soares e Rônia
Baía Rocha.

DOMINGO PASSADO
ESTIVERAM CONOSCO
No domingo passado tivemos a
alegria de receber em nossa
Igreja os irmãos: Bárbara
Bragard Leite Pereira, Catia



Cilene dos Santos, Cleber
Farinha da Costa, Daisy Lúcia
da Silva, Eliana Vitoriana dos
Santos, Elson Moraes, Filipe
Sanderson dos Santos
Rodrigues, Elton de Souza Silva,
Lucas da Silva, José Elielton,
Marilza da Silva, Marina Thon,
Sheila Bezerro Morelli e Thaís
Vianna da Silva. Registramos aqui
o desejo de revê-los em outras
oportunidades.

COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ
ORA?
A UPH dirige a Reunião de Oração
que acontece todas as terças-feiras,
às 19h. É uma oportunidade para
que todos da Igreja compareçam e
dividam seus motivos de oração.
Também, as senhoras da Igreja se
reúnem nas quartas-feiras, às 15h
para orar. São oportunidades para
estarmos juntos colocando diante
do trono do Senhor nossas petições
e agradecendo pela sua ação.

O SENHOR TEM NOS
ABENÇOADO
Neste final de ano entregamos 1.000
exemplares do devocionário Cada
Dia. Tivemos a oportunidade de
distribuir 100 Bíblias no domingo
passado. Abençoamos 100 famílias
com cestas de natal. Trocamos
todas as nossas mesas e cadeiras

do salão. A SAF distribuiu enxovais.
A Sacola do amor tem atendido
inúmeras famílias carentes. O
Bazar foi uma bênção. A UMP
termina o ano com um belo trabalho
realizado. O Coro, o quarteto, solistas
e instrumentistas têm abençoado
a Igreja. A Junta Diaconal tem
atendido aos carentes e visitado os
doentes. Prossigamos servindo ao
Senhor com alegria.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Diac. José Marques Baía
(2548-6509), Luisa Bustamante
Tolda (SP), Rigoberto Santos de
Moraes (2568-3026), Paulo César
Cavalvanti (2286-2044), Maria
Regina Huet de Baena (2268-3985),
Ana Maria Benincasa de Souza
(3102-2330), José Carlos Coelho de
Sousa (2265-1113); Dia 19: Marcos
Eduardo de Souza Ramos (2293-
4753), Oldemiro dos Santos (99142-
2063); Dia 21: Aline Raquel Dias de
Souza (2281-4468), Mariana Alves
Borges (2553-2493), Vinicius
Meirelles Wantuil (2568-3026),
André de Souza Carvalho Mendes
Pereira (2256-4299), Maria Nílcia
Santos (2542-3167); Dia 22:
Matheus Pinto de Oliveira (3071-
7570), Érico Cardoso Porto (98284-
8683); Dia 23: Rodrigo Corrêa da
Costa (2548-0485)); Dia 24:
Emanuel Emílio Mira Ruelis (2205-
7250).



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.

ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico 240 NC – Louvor Angelical
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 237-A NC – Linda Estrela

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 24
Cântico 151 NC – O Bom Pastor
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

    “Cristo já nasceu”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 234 NC – Um pequeno
a repousar
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

Cântico 352 NC – Leitura bendita
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Tu és o pão”
Oração de Consagração
1Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos elementos
eucarísticos
Cântico 99 NC – Louvor ao Redentor
Comunhão
Oração do Pai Nosso

DESPEDIDA

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio – Órgão



IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
Rua da Passagem, 91 – Rio de Janeiro

CORO MARCELLO GANTER

CANTATA “É NATAL, ALELUIA!”

Autor: John Leavitt

Tradução: Clara Albuquerque e Rev. Cid Caldas

(com exceção de Ó Vem Emanuel e Três Reis magos)

18 de dezembro de 2016 – 18h

ORDEM DO CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
Cântico 239 NC – Nasce Jesus
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 240 NC – Louvor angelical

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 98
Cântico 248 NC – No humilde presépio
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 241 NC – O nascimento de Jesus
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes



EDIFICAÇÃO

Cantata “É Natal, aleluia!”

O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra
da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos

deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz; para que se aumente
o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para
o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O

zelo do SENHOR dos Exércitos fará isto. (Isaias 9:2, 6-7)

Ó VEM EMANUEL

Tradicional texto latino - Melodia francesa do século 15

Ó vem, ó vem Emanuel
Redime o povo de Israel
Que geme em triste exílio e dor
E aguarda o grande redentor

Dai glória a Deus, ó Israel
Virá em breve Emanuel.

Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do SENHOR nasce sobre ti. Porque eis que
as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os povos; mas sobre ti aparece resplendente o SENHOR, e a
sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis, para o resplendor que

te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê; todos estes se ajuntam e vêm ter contigo; teus filhos
chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então, o verás e serás radiante de alegria;
o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as
riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midiã

e de Efa; todos virão de Sabá; trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do SENHOR. Nunca
mais te servirá o sol para luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará; mas

o SENHOR será a tua luz perpétua, e o teu Deus, a tua glória. Isaias 60: 1-6, 19

LOGO VIRÁ
Texto de Eleanor Farjeon
Canção francesa tradicional

Logo virá, tão perto está
O momento de amor sem par
Os corações, pois, preparemos
Com alegria e esperança aguardemos
Fiquemos prontos para acolher
O menino que vai nascer

A noite escura findará
Brilho intenso em breve haverá
Tal qual o sol no firmamento
Uma estrela vai aparecendo
Para iluminar e conduzir
Ao local que o Rei vai surgir

Ó vem aqui nos animar
E nossas almas despertar
Dispersa as sombras do temor
E as densas nuvens do terror

Anjos em coro voarão
Vale e monte alcançarão
Anunciando o fim da espera
Aquele que vem trazer paz à terra
O rei humilde, o Senhor
O messias, o Salvador! Logo virá!



No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da
Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de
Davi, cujo nome era José; a virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela
estava, disse: Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir

esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta
saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque achaste graça diante de
Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de
Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe
dará o trono de Davi, seu pai; ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o
seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não

tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito
Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra; por isso, também o

ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, disse Maria: Aqui
está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se

ausentou dela. Lucas 1: 26-35, 38

O ANJO GABRIEL

Canção Basca do século 19

O anjo Gabriel no céu surgiu
Em Nazaré chegou e assim falou:
Alegra-te Maria, ó favorecida,
Pois o Senhor te escolheu. Glória!
Achaste graça diante do Senhor
As gerações se lembrarão de ti
Emanuel, teu filho assim se chamará
Favorecida virgem, glória!

Pois eis a tua serva aqui,
Fazei em mim tua vontade, ó pai
Minha alma se alegra em ti, Senhor meu Deus
Favorecida virgem, glória!

Nasceu de ti o Cristo Emanuel
Em rude estrebaria de Belém
E hoje o mundo em alta voz proclama:
Favorecida virgem, glória!

Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do
império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era
governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também

subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém,
por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava
grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho
primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na

hospedaria. Lucas 2: 1-7



Canção francesa tradicional

Já nasceu o menino Rei
Vinde cantar, tocai instrumentos
Já nasceu o menino Rei
Celebremos o Salvador

No passado profetizaram
De Jesus o nascimento
A promessa tão esperada
Teve enfim o seu advento

Já nasceu o menino Rei
Vinde cantar, tocai instrumentos
Já nasceu o menino Rei
Celebremos o Salvador

Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho
durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do

Senhor brilhou ao redor deles; e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes
disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria, que o será para todo o
povo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto

vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em
manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial,

louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os
homens, a quem ele quer bem. Lucas 2: 8-14

ALEGRES CANTOS
Canção alemã tradicional do século 14

Hodie apparuit magnum nomen Domini: Emanuel!
Entoai alegres cantos ao Senhor!
Palmas, exultantes, batei em louvor!
Em Belém apareceu o Rei nascido da Virgem Maria.

Eia! Alelu! Eia, proclamai, eia, celebrai, eia Aleluia!
Entoai alegres cantos ao Senhor!
Palmas, exultantes, batei em louvor!
Em Belém apareceu o Rei nascido da Virgem Maria.

Também vós, crianças, vinde dar louvores
Cantai docemente apareceu o rei nascido de Maria
Jesus o rei nascido de Maria!

Hodie apparuit Magnum nomen Domini: Emanuel!

Tão amável e puro és
És perfeito, dos céus desceste
És presente tão gracioso
Para os homens vindo de Deus

Já nasceu o menino Rei
Vinde cantar, tocai instrumentos
Já nasceu o menino Rei
Celebremos a Cristo! Aleluia!



E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até
Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente

e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Lucas 2: 15-16

O QUE VOCÊ IRÁ TRAZER?
Letra de Robert Herrick
Música de John Leavitt

O que você irá trazer
Para o Natal comemorar?
Doce canção ao Rei dos céus
Desperte a voz venha entoar!

É seu nascer raiar do sol
É seu amor manancial
Que a terra seca, sem valor
Transforma em lindo campo em flor

Noite escura e fria cessará
E um claro dia surgirá
Inverno ao verão dá lugar
A razão de tudo isso é Jesus
Fonte de vida, paz e luz
À nossa redenção conduz!

E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram
se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas

palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores glorificando e louvando a Deus
por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Lucas 2: 17-20

SUBLIME AMOR

Canção Tradicional Inglesa

Em alegre noite tão especial
Repleta de vida, esperança e luz
Surge o rei, messias prometido
É Deus conosco, o Cristo Jesus
É fruto de amor, sublime amor, amor.
Deus enviou-o por tão grande amor

Foi serva escolhida que o concebeu
Da virgem o filho de Deus se encarnou
Assumiu do homem a natureza
Viveu, morreu por nós, ressuscitou
Se deu por amor, sublime amor, amor.
Jesus salvou-nos por tão grande amor

O esperado enfim nasceu,
Nos trouxe graça e salvação
Em que local irá ficar?
Não há mais nobre lar
Que o coração.

Em coro ergamos ao Senhor
Honras e glórias com fervor
E coroemos nosso rei
De Deus, autor da criação
É filho, deu-nos salvação
Jesus, o nosso Redentor



Num berço de palhas dormia o bebê
Num rude presépio de noite em Belém
Animais a volta põe-se a mugir
Jesus, sem medo desperta a sorrir
Presença de amor, sublime amor, amor
Jesus amou-nos com tão grande amor.

Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos
do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque
vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei
Herodes, e, com ele, toda a Jerusalém; então, convocando todos os principais sacerdotes e

escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia,
responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de
Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá; porque de ti sairá o Guia

que há de apascentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os
magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-

os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino; e, quando o
tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram;

e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde
estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando
na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus

tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Mateus 2: 1-11

TRÊS REIS MAGOS DO ORIENTE
Letra e Música de John H. Hopkins, Jr.

Três Reis magos do Oriente a sós
Com presentes viemos nós
Entre montes, campos, fontes
De linda estrela após

Linda estrela de fulgente luz
O teu brilho nos conduz
Luz celeste rumo oeste
Guia-nos ao rei Jesus

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no
princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do
que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece

nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo
nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de
todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da

luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava
no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o

que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome; os quais não

nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a

sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1: 1-14

Rei nascido em distante lar
Ouro trago para lhe dar
Rei superno, dom eterno
Vem sobre nós reinar

Rei glorioso, bendito Deus
Sacrifício aos pecados meus
Aleluia, aleluia, soa na terra e
céus



É NATAL, ALELUIA!

Aleluia, é Natal!

Toquem o tambor e a flauta, louvemos ao Senhor
Exaltemos o seu nome
Hoje é Natal! Já nasceu o Salvador
Que alegria sem igual
O Senhor desceu dos céus, e entre nós veio habitar
Deus conosco agora está! Hoje é Natal!
Jesus Cristo, Emanuel, veio para enfim reinar!

O Natal cantemos, venhamos celebrar
Novas de alegria, raça e amor sem par
Já é Natal, o Rei nasceu, Natal! Aleluia
O Natal cantemos, venhamos celebrar

Surgem anjos proclamando: É Natal!
A mensagem anunciando: É Natal!
Eis o Príncipe da Paz, cantem hinos de louvor!
Celebremos sua história,
Maravilhas de sua glória, é Natal!
Celebremos sua glória, é Natal!

O Natal cantemos, venhamos celebrar
Novas de alegria, raça e amor sem par
Já é Natal, o Rei nasceu, Natal! Aleluia
O Natal cantemos, venhamos celebrar
O Natal cantemos, sim, Aleluia!
É Natal, Natal, aleluia, sim, aleluia!

DESPEDIDA

Cântico 243 NC – Noite de Paz
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter



CORO MARCELLO GANTER

Regência: Clara Albuquerque

Organistas: Stella Junia e Inês Rufino Jarque

Sopranos: Angela Grammatico Severino da Silva, Bianca Benincasa de Souza
de Lima, Cirene Ferrari, Cristina Bertinotti, Elzi Lemes Scliar, Eneida Nogueira
da Costa, Helena Quintanilha Silva Santos Stallone, Ilda Marques de Andrade,
Laodice Maria de Macedo, Letice Alves da Silva, Lucilena de Albuquerque
Ramirez, Marcia Balmant Sathler Pereira, Marta Isidio, Mary Angela Benford
Nucci, Rebecca Heinzle Sathler e Sueli de Oliveira Amaral.

Contraltos: Gláucia Lessa Heier, Ilsi Muniz Pimenta Lobato, Maria Emilia
Machado Vianna Cardoso, Marilene Duarte da Costa, Nelydes Menezes
Machado, Sara Celeste Manhães Sales, Sônia Regina Louro da Silva Leite e
Sulamita Manhães Sales Rocha.

Tenores: Esequias Costa Sales, Joaber Manhães Sales, Jorge Sarito da Silva
Leite, Ricardo Jorge Albuquerque Ramirez Portela e Vitor Camarinha da Silva.

Baixos: Fabio Brochado Severino da Silva, Lizias Costa Bittencourt, Marcos
Victório Costa, Mario Filipe Bandeira Pereira, Marlon Sansão Feitosa, Pedro
Silva de Moraes Rocha e Waltair Sathler Junior.

ORQUESTRA

Violinos: Taís Soares e Inah Kurrels Pena
Viola: Ana Luiza Lopes
Violoncelo: Fabio Coelho
Contrabaixo: Ricardo Bessa

Flautas: Felipe Marateo e Cassio Vieira
Oboé: Leandro Finotti
Clarineta: Igor Carvalho e Tiago Teixeira 
Fagote: Carlos Bertão

Percussão: Leonardo Duarte Pagani
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº45 – 18 de dezembro de 2016                                                                                                                                                                               

 De quem é o aniversário ???  
    “ ...Prostrando-se , o adoraram ;e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas : 

ouro , incenso e mirra...”  Mateus 2 :11 

                                                  
                      
                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

              Bibi era fascinada pela Ladybug !!!! Toda família sabia que essa era a 
personagem preferida da Bibi.  Ela não escondia sua predileção e na hora da nova 
aventura da Ladybug ninguem podia chamar a Bibi pra nada . Ela estava focada na 
TV e nem piscava. A mochila da escola , o caderno e o lápis , tudo Ladybug. 
             Tanto que no dia do seu aniversário o tema só podia ser : Ladybug , 
claro !!! Toda festa na cor vermelha , com bolinhas pretas, igual a roupa da sua 
personagem preferida . O bolo , os enfeites , as lembrancinhas , a vela .... que 
trabalheira D. Ana teve para encontrar nas lojas tudo no tema da festa. 
             E o dia chegou !!! Quanta ansiedade !! Os amiguinhos chegavam e 
ganhavam um botton Ladybug para combinar  com a decoração. D. Ana e Seu 
Euclides vestidos de vermelho com bolinhas pretas e Bibi era a própria Ladybug , 
de máscara e tudo .E, na hora do parabéns , luzes apagadas , velas acesas .... 
todos juntos cantaram :«  Parabéns prá Ladybug , nessa data querida... ».  
            Quanta decepção !! Bibi tentava dizer que ... NÃO !! O aniversário era 
dela !! O aniversário estava só enfeitado com Ladybug , mas o parabéns era pra 
Bibi !!! Mas como as pessoas podiam saber ? Todos acabaram ficando no clima e 
bem confusos...Eles se distrairam e esqueceram o verdadeiro motivo da festa. 
 
               Há 2016 anos atrás uns magos do Oriente seguiram uma estrela diferente 
que surgiu no céu. Apesar de terem sido atraídos e ficado fascinados pela estrela , 
eles não esqueceram que o objetivo verdadeiro da viagem era encontrar um 
menino especial , que havia nascido e que ,de acordo com várias profecias , seria 
o rei dos Judeus. A viagem tinha o objetivo de adoração a esse menino , Filho de 
Deus . Eles não ficaram distraídos , apesar da estrela ser tão fascinante. Eles 
chegaram até Jesus , o adoraram e presentearam com objetos valiosos. Jesus é o 
verdadeiro aniversariante no Natal , Ele deve ser o homenageado e nEle devemos 
direcionar toda nossa atençao , louvor e glória. Não se distraia com os enfeites . O 
bom velhinho é  só o bom velhinho .Jesus é o aniversariante do dia !  
                                                                              Feliz Natal !  Tia Ilda                                                                                 
(saiba mais em Mateus 2 :1-12  / Isaías 7 :10-16/ Isaías 9 : 1-7 )                     

 

 

 

 

O melhor presente para Jesus é 

meu coração 

1906-2016 
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LITURGIA : 
Prelúdio : Boas vindas (Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vol 3 – vermelho-3/APEC) 
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!! QUE BOM ESTAR 

Na casa de Deus!!Temos algum visitante? 
 
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! 

 
3-Oração de Louvor : Nosso Deus é maravilhoso! Vamos orar e 
dizer isso a Ele? 

4-Leitura Bíblica no mês de dezembro– Mateus 1:18-21 
   

5-Versículo do mês de dezembro para memorizar:  

 
“Bem aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. “  

 Mateus 5:8            

 
 
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 : Obrigado, Senhor, por tudo! 
 
9-Mensagem – Tio Indiomar 
 

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. 

 
Aniversariantes de DEZEMBRO 

GUILHERME LEITE 03/12      1 ANO 

LARA ROMEU 05/12      4 ANOS 

TIA CATARINA  07/12  

SOFIA FLORENCE 10/12      4 ANOS 

HENRIQUE  12/12      8 ANOS 

TIA LUZIA 12/12  

JOÃO PEDRO BITTENCOURT 13/12       1 ANO 

TIA IZABEL 15/12  

TIA ANA MARIA 18/12  

 

"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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