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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, 

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, desenvlvem 

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

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

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br
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Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Pastor Auxiliar

Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Diáconos

Diácono Emérito: Antônio de Oliveira Nóbrega

Escola Dominical

Adolescentes: 3º andar :: Orientador: Rev. Diego Brito Stallone de Lima.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 3º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues - 2º andar

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h, nas casas dos Adolescentes.

   UMP - União de Mocidade Presbiteriana
Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques 
Rodrigues - 2º andar.

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

Pastor Emérito

Rev. Miguel Marques Rodrigues

1906 - 2017

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Faustino do 
Nascimento Filho, Joaber Manhães Sales, Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques 
Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega 
(Emérito), Michel Beltrão Jarque, Pedro Silva de Moraes Rocha e Rogério de Andrade.

Crianças: Orientadores: Ilda Marques Andrade e Indiomar Crosoé de Oliveira Selau
   09h30min - Culto das crianças - 4 a 12 anos / Berçário/ Maternal - 0 a 3 anos
   10h15min - Abertura EBD - 3 a 12 anos com ensaios para eventos 
   10h45min - Lanche e espaço para comemoração de aniversários 
   11h até nal do culto matutino: Classes da EBD 3 a 12 anos :: Berçário -0 a 2 anos 

Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, Pb. André Ricardo de 
Almeida Ribeiro, 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) e Pb. Vitor Camarinha da Silva.

Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h às 17h no Salão Rev. 
Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 16h no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

Adultos:
   Classe I - 1º andar :: Orientadora: Luzia Soltesz e Elenice Arruda.
  Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa e Lígia Portes 
Santos.
   Fundamentos da Fé Cristã - 1º andar :: Orientadores: Gilson Passos de Oliveira e Pb. 
José Vicente Ambrósio de Melo

Domingos, de 9h30min às 12h, no 3º andar
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 18h no Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues

Jovens: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales, Faustino Nascimento, Luzia 
Velloso, Julia Marques e Tagore Martins.



Para Pense
Sai, espírito de porco!

Mateus 8:28-34
Há coisas na vida que são absurdas, se não fossem trágicas. Esta é uma

história de contrastes extremos.
Primeiro, dois homens endemoninhados, saindo de um cemitério e, tão

violentos, que ninguém podia passar por ali. Isso nós conhecemos bem, pois em
nossa cidade há lugares aos quais não podemos passar porque homens violentos
nos impedem. Não precisa de grande explicação.

Segundo, temos uma manada de porcos pastando ali perto. O porco era um
animal imundo para o judeu no qual não se deveria tocar em seu cadáver, ainda
mais comer. Era um animal desprezível.

Mas veja como Jesus entra nesse quadro e lida com a situação. Primeira-
mente, ele não teme o violento, a fúria dos endemoninhados. Ele passa pelo cami-
nho que ninguém ousava passar. Passa porque é Deus poderoso; passa porque se
importa com os mais violentos dos homens e vai ao encontro deles; passa porque até
os demônios se submetem àquele que é o Senhor e Salvador. Podem gritar, espernear,
estar furiosos, mas Jesus vai ao encontro do homem em qualquer situação.

Agora, ao olhar para a manada de porcos, podemos dizer: “que desperdício de
carne” ou, talvez, “foi uma violência contra os animais” ou, ainda, “foi um desperdí-
cio de dinheiro” ou, quem sabe, “aqueles homens não mereciam isso”. Essa foi a
atitude dos gadarenos, embora aquele animal fosse imundo e desprezível.

T. R. Glover diz que há muitas pessoas que acreditam que são muito pie-
dosas, quando na realidade o que fazem é ser melindrosas. Evidentemente não
se pode comparar o valor de um montão de porcos com o valor de dois seres huma-
nos, cujas almas são imortais.

Ninguém se alegra com a morte de animais, mas nos alimentamos deles.
A grande tragédia nessa história está na forma como ela termina. Os gadarenos
pedem que Jesus deixe aquele lugar. Não querem saber da cura daqueles dois
homens. Não se preocupam em saber como foi. Apesar dos porqueiros contarem.
Só querem que Jesus deixe aquele lugar.

Há pessoas que se preocupam mais com porcos do que com os homens. Há
pessoas que só lidam com as coisas na base do custo/benefício. Mas Jesus olha
para todo o homem e o homem todo.

Jesus nos convida nessa simples história a refletir sobre nossa escala de valores,
sobre nossos preconceitos com os homens, sobre a forma que enxergamos o outro.

Acima de tudo, Jesus está nos mostrando que ele quer salvar. Este é o seu
ministério, este é o seu objetivo. Independentemente da situação, do local, do mo-
mento e de qualquer outra condição que cuidadores de porcos queiram estabelecer.

Aí eu me lembrei da expressão “espírito de porco” cuja definição é: “ex-
pressão idiomática utilizada para se referir a uma pessoa cruel, ranzinza, que se
especializa em complicar situações ou em causar constrangimentos”.

O povo de Gadara agiu assim, como verdadeiros espíritos de porcos. Em seu
suposto cuidado com os animais ou com o prejuízo, desvalorizam o ser humano.

                                                                                            Rev. Cid Caldas



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO VI

Comissões e outras organizações

Seção 1ª - Comissões Eclesiásticas

Art. 101.  Poderão os concílios e comissões executivas incluir nas suas
comissões, ministros e presbíteros que não estiverem na recuão, mas que sejam
da sua jurisdição.

Domingo

09h30min Escola Dominical

10h30min Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00min Ensaio Coral

18h00min Culto ao Senhor

 Terça-Feira
09h00min  SAF - Oficina Artesanal
19h00min  Reunião de Oração

 Quarta-Feira
15h00min  Palavra e Oração

               Sexta-Feira
 15h00min  Encontro com a Bíblia

PLANTÃO DE HOJE
Presbítero          Vitor Camarinha

Diáconos           Fábio Severino, José Baía, Faustino Filho e
Aureliano Dutra

Recepção           Manhã:Solange Ribeiro ,Deuzélia Dutra
                       Noite: Sonia Leite , Afia Mendes

Música              Manhã: Coro Marcello Ganter

                       Noite:   Coro Marcello Ganter

 Assistência Médica: Dra. Ilda Marques e Enf. Célia Caldas

Som Roney Hermenegildo

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero         André  Ribeiro

Diáconos           Pedro Rocha, Marco Aurélio, Michel Jarque,
Joaber Sales

Recepção Manhã:Izabel Nascimento e  Sonia Leite
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

   Música Manhã: Quarteto 4 Cantos
              Helen Heinzle Sather
Noite:  Octeto Feminino
              Helen Heinzle Sathler

Assistência Médica:  Dr. Mário Filipe e  Enf. Silvania Melo

 Som Roney Hermenegildo



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.

O NATAL COM NOSSAS
CRIANÇAS
O Departamento Infantil preparou
uma amorosa participação de
nossas crianças hoje em nosso
Culto Matutino. Vamos celebrar o
nascimento de Jesus coordenados
pelas nossas crianças.

JESUS CRISTO, DEUS CONOSCO
Este é o nome da Cantata que o
Coro Marcello Ganter estará nos
trazendo hoje no Culto Vespertino,
às 18h. Venha, traga sua família,
convide seus amigos para receber

esta bela mensagem de natal. O
Coro será acompanhado por um
conjunto de câmara.

CEIA TROPICAL
No domingo que vem, após o Culto
Vespertino 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
Ângela Grammatico, relatora da
Comissão de Comemorações e diga
para ela o que você trará.

REUNIÃO DE ORAÇÃO –
TERÇA-FEIRA
No próximo dia 19 de dezembro,
terça-feira, às 19h teremos uma
reunião de oração especial.
Estaremos reunidos com nossas
famílias para agradecer ao Senhor
o ano, colocar diante Dele nossas
petições e termos um momento
de confraternização. Você faz parte
disso!

CULTO DAS LUZES DA IP
BOTAFOGO
No dia 24 de dezembro, domingo,
às 18h, celebraremos o Culto de
Natal da Igreja Presbiteriana de
Botafogo. Serão momentos de



culto, comunhão e celebração ao
Senhor. Fique tranquilo que
teremos tempo e tranquilidade
para a Ceia em família. Você vem
à Igreja, celebra com os irmãos e,
depois vai para casa, celebrar com
a família menor. É fundamental
que você e sua família estejam
presentes. Você pode.

CESTAS DE NATAL
No domingo próximo passado nossa
Igreja, sob a coordenação da SAF,
entregou 100 (cem) cestas de natal
para famílias. Junto com os
mantimentos também foi oferecido
um exemplar do livro “Aos
Domingos com o Pastor” de autoria
do Rev. Miguel Marques Rodrigues.
Depois de participarem do Culto,
cada família recebeu sua cesta de
natal no Salão. São gestos de amor
que abençoam e transmitem o
amor de Jesus.

150 BÍBLIAS DISTRIBUÍDAS
No domingo passado, o Coro
Marcello Ganter cantou nas
escadarias da Igreja e foram
distribuídos 150 exemplares da
Palavra de Deus. Oportunidade
maravilhosa de cultura, arte,
louvor e evangelização. Todos os
departamentos da Igreja estiveram
envolvidos na distribuição. Nossas
crianças, adolescentes, jovens,
homens e mulheres servindo ao
Senhor.

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.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Joselita de Sant’Ana,
Luiz Carlos da Silva Neto, Maria
Isabel Tostes Caldeira, Marina
Caldeira Sá de Araújo, Neuzilene
de Moraes e Tatiana Cristina
Menezes da Silva. Que Deus os
abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

UM BOM PRESENTE DE NATAL
Que tal você dar de presente neste
final de ano um exemplar do livro
AOS DOMINGOS COM O PASTOR? São
abençoadoras mensagens para a
vida. O custo é simbólico – R$
15,00. Após os cultos, o material
está a sua disposição com a Junta
Diaconal.



VAMOS CUIDAR DE NOSSOS
VISITANTES
Com o objetivo de abençoar
aqueles que nos visitam, a Junta
Diaconal disponibiliza bíblias para
serem emprestadas àqueles que
nos visitam. Portanto, a prioridade
é deles. Habitue-se a trazer sua
Bíblia e observar se há pessoas a
sua volta que não estão com a sua
e compartilhe a Palavra de Deus.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Oremos 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
motivos e nomes daqueles que
foram informados ao pastor:
1. DESEMPREGADOS;
2. ENFERMOS E IDOSOS: Dana Caruso
(saúde), Eduardo Gallindo, Eliane
Cristina Soares Cabral de Souza,
Gustavo Nascimento Plata Portugal
(cirurgia), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa, Márcia Barroso
Pereira, Marcos Muniz, Naly
Miranda (idosa), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares, Presb. Ricardo Maurício
Ganzarolli, Rogério dos Santos Gil
(saúde), Stila Borges Coelho de
Sousa e Thor Barros.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).
5. OUTROS MOTIVOS: Elza Luísa
Antônio.
5. GRATIDÃO:

ANIVERSARIANTES
Dia 18: Diac. José Marques
Baía (2548-6509), Ana Maria
Benincasa de Souza (3102-
2330), José Carlos Coelho de
Sousa (2265-1113); Dia 22:
Matheus Pinto de Oliveira
(3071-7570), Erinaldia Matos
Paiva; Dia 23: Rodrigo Corrêa
da Costa (2548-0485).

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.

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 a cultuar
ao Senhor. Lembra? Adoramos
ao Senhor em espírito e em
verdade.



CONTRIBUIÇÕES PARA A
IGREJA
Alguns irmãos têm perguntado
sobre como fazer depósito de seus
dízimos e ofertas na conta da
Igreja. Por isso, estamos
publicando os dados da Conta
Corrente:

Bradesco
Ag. 2509
 Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ 34.171.181/0001-30

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
239 NC – Nasce Jesus

Oração de adoração e louvor

234 NC – Quem é o pequeno a repousar

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 1

249 NC – Na manjedoura

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Coro Marcello Ganter: “Ó Senhor vem me
dirigir”

Aniversariantes da Semana – 396 NC

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

232 NC – Pequena vila de Belém

Oração Diaconal de Dedicação

Natal é tempo de criança

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

242 NC – Os anjos e o natal

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Feridas”

Oração de Consagração

1 Coríntios 11.23-26

Partir do Pão

Distribuição dos Elementos Eucarísticos

268 NC – Redenção

Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso

Bênção

Tríplice Amém

Poslúdio: Coro Marcello Ganter: “Aleluia,

é Natal”



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                   Botafogo  

                                           Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030 
                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 2 nº45- 17 de dezembro de 2017                                                                                                                                            

         Um tempo de luz 
          “O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da 

morte, resplandeceu-lhes a luz.” 
   Isaias 9:2 

 
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2017 

               - Vamos inventar uma brincadeira bem apavorante?  
            - Já sei! Vou me vestir de urso bravo! 
            - KKKK nem vou ter medo... Você está resfriado, com o nariz entupido e 
espirrando. Urso bravo com gripe...kkkkkk... quem vai ter medo disso??? 
            - Então, vou aproveitar que estou com gripe e vou espirrar em você!   
            - Eu falei brincadeira bem apavorante e não brincadeira bem nojenta... 
ECA!! Já sei!!! Vamos brincar da coisa mais apavorante que eu já brinquei: 
pique pega no escuro! Total escuridão, e alguém querendo te pegar. Você não 
sabe de onde virá o pegador. Dá muito medo ! Vamos? 
             - Escuro??  Total??? E alguém que eu não enxergo querendo me 
pegar?Tá doido ? Não brinco disso nunca!!!! Vou pra casa curar minha gripe!         
           Ficar no escuro não é muito bom. É claro que, para dormir, no nosso 
quartinho escurinho, em nossa caminha quentinha, nos sentimos seguros 
e Deus nos ensina a não ter medo. Mas , quando acordamos , e 
precisamos ver as coisas, nos sentimos melhor em um ambiente bem 
claro, com muita luz. Com a claridade podemos nos protegemos de coisas 
que podem nos machucar. E evitamos tropeçar e cair quando andamos. 
          Antes de Jesus nascer, muito antes, havia um homem que amava 
muito a Deus. O nome dele era Isaías. Ele fazia o que agradava o coração 
de Deus , orava , gostava de conversar com Ele. E pregava, contava do 
amor de Deus para os outros. Ele era um amigo especial de Deus e por 
isso Ele mostrou certas coisas para Isaías. Deus contou para ele sobre o 
nascimento de Jesus dizendo que as pessoas estavam tristes e perdidas, 
como se estivessem andando na escuridão, sem saber para onde ir. Deus 
ajudaria esse povo, enviando uma luz. Essa luz seria um homem que 
nasceria como qualquer criancinha. Mas que seria perfeito, maravilhoso, 
poderoso e que viveria para sempre. Ele ensinaria como viver em paz e 
com amor. Isaías podia confiar nas promessas de Deus. Nós também! E 
Jesus, o Salvador, a luz do mundo nasceu! Bom Natal!,Tia Ilda 
    (saiba mais em Isaías 9:1-7 /Mateus 6:22-23/ Apocalipse 21:22-26)                         
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LITURGIA:  
Prelúdio: Boas vindas(Cânticos de Salvação para Crianças /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 :Bom dia  !!! Vamos começar o Culto das crianças. 
                     Hoje temos algum visitante?                      
                   Bem vindos, no nome do Senhor!! 

2-CÂNTICO : NÃO HAVIA LUGAR-  
Musical de Natal  - O plano de Deus- Mig e Meg faixa 3 

 
 

 
 
 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é maravilhoso e poderoso!!!  
                                     Vamos dizer isso a Ele em oração? 
4-Leitura Bíblica no mês de dezembro– Lucas 2:8-11 

5-Versículo do mês de dezembro para memorizar:  

 

“Porque para Deus não haverá impossíveis e todas as suas 

promessas. ” Lucas 1:37 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Deus nos ajuda e nos 
  ama ! Vamos agradecer a Deus todas as bênçãos da semana? 
7-Mensagem – Tia Ilda 
8-Cântico : NASCIMENTO -Musical de Natal  - O plano de Deus- Mig e Meg faixa 4 

Nasceu um pequenino como eu e você 
É Cristo o Rei nascido na cidade de Belém! 

E ali, na manjedoura ele quis nascer. 
Então vieram magos com presentes lhe trazer. 
Cantemos todos juntos em louvor e adoração, 

A Deus o nosso Pai que nos concede a salvação. 
A Ele toda a glória pelo seu amor! 

E assim louvemos sempre com prazer e gratidão. 

 

9- CÂNTICO: CRISTO ESPERANÇA -Musical de Natal  - O plano de Deus- Mig e 

Meg faixa 6 
               Cristo é esperança, Cristo é esperança; 
               Ele é quem nos satisfaz 
               Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz. 
               Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim. 
               Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 

10- Oração Pai Nosso e Despedida  
      Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 
                                        Aniversariantes de Dezembro 

          "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- lanche 
11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do berçário e maternal (0 a 2, 3 anos- de 9h30min até o 
final do culto matutino) 
UCP- desde 9h30min até o término do culto matutino. Plenária nos 4ºs 
domingos às 18h 
Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau 

LARA ROMEU 05/12      5 ANOS 

TIA CATARINA (Amigos de Jesus) 07/12  

HENRIQUE  12/12      9 ANOS 

TIA LUZIA (Amigos de Jesus) 12/12  

TIA IZABEL ( Berçário e Cordeirinhos) 15/12  

TIA RENATA( Berçário e Cordeirinhos) 15/12  

As estrelas brilham numa noite azul 
E a mãe Maria deu então a luz 
A um bebezinho chamado Jesus 
Que ao mundo veio para ser a luz 

É chegado o tempo do nenê nascer, 
Anjos anunciam o pequeno ser.  
E a mãe Maria veio a saber  
Não havia casa para o receber. 



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

CORO MARCELLO GANTER

CANTATA “JESUS CRISTO, DEUS CONOSCO”

Autor: Lloyd Larson (Sing Joy to All the World) e Pepper Choplin (One Silent Night)

Tradução: Clara Albuquerque

Arranjo Instrumental: Clara Albuquerque e Stella Junia

17 de dezembro de 2017 – 18h

ORDEM DO CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
237 NC – Jesus nasceu
Oração de Adoração e Louvor
239 NC – Nasce Jesus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 72
241NC – O nascimento de Jesus
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
233 NC – Os pastores no campo
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes
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CORO MARCELLO GANTER

Regência: Clara Albuquerque
Piano: Stella Junia

Sopranos:
Ângela Grammatico Severino da Silva
Bianca Benincasa de Souza de Lima
Cirene Ferrari
Cristina Bertinotti
Elzy Lemes Scliar
Helen Heinzle Sathler
Ilda Marques de Andrade
Laodice Maria de Macedo
Letice Alves da Silva
Lucilena de Albuquerque Ramirez
Marcia Balmant Sathler Pereira
Marta Isidio
Mary Ângela Benford Nucci
Rebecca Heinzle Sathler
Suely de Oliveira Amaral

Contraltos
Ana Cristina Ribeiro Rodrigues
Angelita Arruda
Glaucia Lessa Heller
Ilsi Muniz Pimenta Lobato
Márcia da Costa Barroso Pereira
Maria Emilia Machado Vianna Cardoso
Marilene Duarte da Costa
Sara Celeste Manhães Sales
Schirley Regly e Silva
Sônia Regina Louro da Silva Leite
Sulamita Manhães Sales Rocha

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

Baixos
Fabio Brochado Severino da Silva
Mario Filipe Bandeira Pereira
Marlon Sansão
Pedro Silva de Moraes Rocha
Waltair Sathler Junior

INSTRUMENTISTAS CONVIDADOS

Violino: Kelly Davis Moura
Flauta: Carolina Chaves
Violoncelo: Gretel Paganini
Percussão: Leonardo Pagani
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EDIFICAÇÃO

CANTATA “JESUS CRISTO, DEUS CONOSCO”

Narração 1
Hoje estamos aqui reunidos para contar a história de Emanuel: Deus

Conosco. Nós vamos iniciar esta história relembrando a promessa de seu

nascimento, bem como a espera pelo povo de sua chegada. E ao mesmo tempo em

que revivemos este momento do nascimento de nosso Salvador, de igual forma

nós, hoje, aguardamos pelo seu definitivo retorno. Vem, Senhor Jesus.

NOVAS DE AMOR E PAZ

Ó vem, ó vem, Emanuel, tu és o Rei dos Céus.
Ó desejado das nações, vem, liberta o povo teu!
E quando a promessa se cumprir
Celebraremos boas novas de alegria e paz,
Amor e paz, boas novas de amor e paz.

Vem, ó esperado Jesus, nasce para o povo salvar!
Livra dos pecados e medos, para em ti (o povo) poder descansar.
Esperança és, e consolação para todo Israel.
És o desejado de todas as nações. Tu alegras os corações!
Ó vem a nós, Messias, Rei, põe fim ao eterno breu.
Da linha de Jessé és fruto, e és santa luz de Deus!
E quando a promessa se cumprir
Celebraremos boas novas de alegria e paz,
Amor e paz, boas novas de amor e paz.

Narração 2
No início, Deus criou o homem para amar e ser amado. Deus escolheu

sua maior criação para este fim, mas o homem não escolheu Deus.

Repetidamente, o homem voltou as costas para o seu Criador. Mas Deus não

desistiu. Ele continuou chamando. Ele continuou amando.

O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região

da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. (Isaias, 9:2)

Embora estivesse andando em trevas, o povo de Deus se lembrou da luz. E tentou

de todo jeito se voltar novamente para Deus, sem sucesso, e chorou em grande

angústia. Mas Deus o ouviu, e tinha um plano. Se o povo não conseguiu alcançá-

lo, ele mesmo iria na direção de seu povo.
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GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS!
Glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra!
Glória, glória a Deus nas alturas. Celebrai Jesus, o Salvador!
Os pastores nos campos, seu rebanho a guardar.
De repente, no céu escuro, uma luz, viram a brilhar.
Um anjo do Senhor surgiu, disse: Medo não tenhais!
Pois trago boa nova, Jesus Cristo já nasceu!
Glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra!
Glória, glória a Deus nas alturas. Celebrai Jesus, o Salvador!

Narração 8
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, 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”.

Eles foram enviados a Belém, pois era o local onde o Cristo deveria nascer,
de acordo com o que fora escrito por intermédio do profeta. E quando saíram, a
estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde
estava o menino.

CANÇÃO DA ESTRELA

Estrela de fulgente luz, o teu brilho nos conduz. Luz a brilhar!
Quando a estrela se avistar exultantes iremos cantar.
A estrela dará a direção, os olhos a luz no céu verão.
Vai iluminar o caminho e nos guiar ao Rei!

Quando a estrela se avistar exultantes iremos cantar.
Quando virmos o bebê nos prostraremos em adoração.
Ouro iremos trazer, e a mirra, e o incenso.
E ao vermos o bebê os corações vão se encher de amor.
Quando virmos o bebê exultantes iremos louvar.
Esperança, santa luz. Rei divino é o menino Jesus.
Quando virmos o bebê nós iremos louvar!

DESPEDIDA

Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter
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O POVO VIU BRILHANTE LUZ

O povo que em trevas andava viu brilhante luz,
E sobre os que habitavam nas trevas veio a luz.
E a glória do Senhor foi revelada:
Um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
E o governo está sobre os seus ombros.

O povo que em trevas andava viu brilhante luz,
E sobre os que habitavam nas trevas veio a luz.
Será seu nome Maravilhoso, Conselheiro.
Será seu nome Forte Deus, o Forte Deus.
Será seu nome Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz.

Narração 3
O povo de Deus que andava nas trevas por muito tempo não se lembrou de

como seria viver em sua luz. Mas Deus elaborou um plano para preparar seus

corações para ele novamente. Ele enviou um anjo a um sacerdote chamado

Zacarias com uma mensagem.

Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos

ecoando nas montanhas ao redor!

Glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra! Glória, glória a Deus nas

alturas. Celebrai Jesus, o Salvador! Glória a Deus nas alturas!

Ide a Belém, lá encontrareis a criança a dormir. Envolta em faixas, em

uma manjedoura está Jesus. Maravilhados os pastores e anjos em todo o céu

seguiram rumo à Belém dando Glória a Deus nas alturas!

O anjo disse a ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e

Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ele

converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do

Senhor no espírito e poder de Elias, para habilitar para o Senhor um povo preparado.

(Lucas 1:11-17)

Através de João, Deus preparou o povo para sua chegada. João clamou ao

povo que saísse de sua escuridão. Ele os contou quem era Deus, de forma que

pudessem compreender, e reconhecê-lo quando chegasse.

Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será

aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros; os caminhos tortuosos serão

retificados, e os escabrosos, aplainados; e toda carne verá a salvação de Deus

(Isaias, 40 3-5; Lucas 3: 4-6).
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não veio através da ação ou desejo humanos, mas por meio de seu plano perfeito
e pelo poder do amor. Através de Maria, Deus ensinou ao seu povo como recebê-
lo: através de uma verdadeira entrega, repleta de gratidão.

“Aqui está a serva do Senhor”, respondeu Maria. “Que se cumpra em mim
conforme a tua palavra” (Lucas, 1:38).

NA CIDADE DE DAVI

Na cidade de Davi, numa estrebaria ele ficou.
Sua mãe o pôs na manjedoura, sobre o feno o filho ela deitou.
Foi Maria mãe zelosa, Jesus Cristo o seu bebê.

O Senhor dos céus desceu à terra,
Entre os animais ele nasceu.
Deus conosco, é o Rei dos Reis,
Mas por berço a palha escolheu.
Com os pobres e humildes Cristo, o Salvador, veio viver.

Pequena vila de Belém repousa em teu dormir.
Enquanto os astros lá no céu estão a refulgir.
Porém nas tuas trevas resplende eterna luz.
Incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus.

O dom glorioso, divinal, nenhum estrondo faz.
Assim, aos homens, o Senhor concede graça e paz.
Sereno e sem alarde vem ele ao mundo assim.
Trazendo aos homens redenção, amor e paz sem fim!

Narração 7
E a promessa de Deus se cumpriu! Jesus, Emanuel, veio por seu povo! Embora o

mundo não soubesse, tudo mudaria a partir deste momento.
Então 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: 4-7)

Embora o mundo ainda não soubesse das boas novas, os céus não podiam
conter sua alegria! Os anjos estavam encantados com a beleza do plano de Deus
e a profundidade de seu amor. Um anjo anunciou as boas novas a alguns pastores,
e imediatamente todo o céu estava repleto de hinos de júbilo sobre o que Deus
havia realizado!

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: 13-14)
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PREPARA O CAMINHO DO SENHOR

Prepara o caminho do Senhor,
Prepara o caminho do Senhor!
No ermo endireita vereda a Deus,
Prepara o caminho do Senhor.

Consolai meu povo,
A noite já vai cessar,
Deus enviará o Messias,
Para todo sempre reinar.

Todo vale elevar-se-á,
Nivelados serão os montes,
E a glória do Senhor se revelará,
Prepara o caminho do Senhor!

Dai glória a Deus, ó Israel,
Virá em breve Emanuel.
Prepara o caminho do Senhor,
Prepara o caminho do Senhor!

Narração 4
A hora se aproxima, as almas anseiam, e aguardam ansiosamente pela

vinda do Messias prometido. Vem, Emanuel, vem nos guiar!

MINHA ALMA ANSEIA POR EMANUEL

Minha alma anseia,
Com ardor espera Emanuel.
Deus conosco, Emanuel,
Deus entre nós vem habitar.
Deus conosco, Emanuel,
Vem com tua presença nos guiar.

Ó vem, Emanuel!
Deus, vem com tua presença nos guiar, Emanuel.
Minha alma anseia, com ardor espera por ti.
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Narração 5
Levanta-te e brilha que é chegada a luz! A glória do Senhor foi revelada!!

Celebremos o nascimento de Jesus, cantando louvores de alegria! É Natal!!

BOAS VINDAS AO REI

Natal! Natal! Celebremos juntos o Natal!
Levanta-te e brilha que é chegada a luz,
Alegrai-vos na glória do Senhor!
Celebremos o nascimento de Jesus
Com louvores de alegria, em boas vindas ao Rei.

Natal! Natal! Prepara o caminho para Jesus,
Rei dos Reis, ele é Deus, o Senhor das Nações!
Celebremos o nascimento de Jesus
Com louvores de alegria, em boas vindas ao Rei.

Pois eis que as trevas encobrem a terra, e a escuridão os povos.
Mas sobre nós o Senhor glorioso se erguerá!
O Senhor se erguerá! Ó Israel, exulta!
Ó vem, ó vem Emanuel!

Portais, as vossas cabeças levantai!
As entradas eternas se abrirão!
Eis que o Rei da glória adentrará,
E louvores cantaremos em boas vindas ao Rei.

Natal! Natal! Levanta-te e brilha, é chegada a luz!
Pois nasceu o Salvador!!

Narração 6
Finalmente, Deus estava entre nós, mas não da forma como as pessoas

esperavam. Ele não veio como um rei poderoso ou uma força misteriosa. Ele veio
como um bebê, nascido de uma mulher chamada Maria.

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. “
(Lucas 1:26-28)

Através de Jesus e da forma como nasceu, Deus estava ensinando ao seu
povo sobre ele mesmo. Ele não veio pela força, mas com humildade e ternura. Ele
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