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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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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

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 Pensar
FALANDO EM PARÁBOLAS

Mt 13

Precisamos dar uma parada no estudo do Evangelho de Mateus neste capítulo 13 porque
Jesus introduz neste capítulo um importante elemento na forma de ensinar – a parábola. Para a
estrutura geral do Evangelho, a parábola assume um papel muito grande. Repare que o capítulo 13,
em quase sua totalidade, é formado de parábolas.

Numa definição muito simples, parábola é, geralmente, “uma história curta ou comparação
baseada em fatos verdadeiros com o fim de ensinar lições a respeito do Reino de Deus, ou de
sabedoria ou moral”1.

Mas, a forma de ensino através da utilização de parábolas é utilizada por Jesus assinala uma
transformação no seu ministério. Ele sai da sinagoga e passa a ensinar em volta do mar da Galileia.
Ele deixa o ambiente da religião e vai para o meio do povo. Não se esqueça que Jesus enfrentou forte
resistência dos poderes religiosos constituídos. Mas nada pode deter Jesus em seu ministério e na
urgência de levar sua mensagem. Isso precisa nos ensinar muito! A mensagem do Evangelho que
nos foi legada precisa ser transmitida e precisa encontrar uma forma de ser levada aos homens.
Jesus encontrou a forma (parábola) de fazê-lo e nos convida a refletir sobre a forma de transmissão
das Boas Novas.

Tema por demais instigante para nossa Igreja. Será que não é tempo de pensarmos como
temos pregado, transmitido e levado o Evangelho. Digo isso em termos de Igreja como Corpo de
Cristo, mas, também, de você como discípulo de Jesus a quem foi dada a missão de pregar o
Evangelho à toda criatura. É claro que a primeira questão é: Temos pregado o Evangelho? Mas,
emerge daí outras questões. Que mensagem temos transmitido? Qual o verdadeiro conteúdo a
ser pregado? Temos sido ouvidos? A mensagem tem sido entendida por aqueles que a recebem?
Como você avalia o se ministério como discípulo de Jesus?

Jesus se preocupou com tudo isso a fim de se fazer entender. Neste capítulo 13, Jesus
emprega o método de ensino que tornava simples para todo homem entender sua mensagem. A
parábola sempre converte a verdade em algo concreto! Você houve a história e, de forma simples,
recebe a mensagem que precisa receber. A verdade se encarna.
Outra premissa fundamental da parábola, que nos ensina a transmitir a mensagem do Evangelho, é
que a parábola começa aqui, no momento da transmissão e chega longe, adiante. Ou seja, se você
quer transmitir a mensagem de Jesus, comece por algo que as pessoas conhecem e entendem. Fale
do que está próximo e é conhecido pelo ouvinte. Perceba que a grande didática da parábola, assim
como da mensagem que pretendemos transmitir, é despertar o interesse de quem ouve. O Evangelho
não tem que ser chato, não esqueça, é Boa Nova de Salvação!
Alguém, ao definir o chato, disse que “chato é aquele que te explica tintim por tintim e depois ainda
entra em detalhes”! Bem, perceba que a parábola permite e obriga ao ouvinte descobrir a verdade por
ele mesmo – é instigante, mas, ao mesmo tempo, esconde a verdade àqueles que são completamente
cegos e insensíveis.
Mas, tenha a certeza de que as parábolas, assim como o conteúdo de nossa pregação precisa e tem
um único significado – Jesus, o Salvador!

Rev. Cid Caldas
1 ONLINE Bible Edition. Dicionario. SBB.



CARTA PASTORAL  DA IPB SOBRE O DÍZIMO (Continuação)

4. DEZ POR CENTO COMO MÉTODO DE CONTRIBUIÇÃO PRATICADO PELA IPB

Ficou evidente pela argumentação das Escrituras Sagradas que o dizimo é uma

prática bíblica para o povo de Deus em todos os tempos, lugares e circunstâncias, e que a

entrega do dízimo por parte dos membros na igreja local faz parte da adoração comunitária

do povo de Deus.

Outro aspecto a ser considerado, diz respeito à contribuição das Igrejas locais à

Igreja mãe. Pelo fato de sermos uma igreja bíblica, que acredita que a forma de governo

presbiteriano está respaldado no Novo Testamento, tanto pelo primeiro Concílio de

Jerusalém (At 15), como pela existência de Presbitério (l Tm 4.14) e Presbíteros (Tt 1.5)

na Igreja cristã, entendemos que o sustento da denominação em seus vários níveis,

acontece por meio de contribuições sistemáticas que oxigenam a Instituição e dão

possibilidade de investimentos em áreas diversas. Para tanto, se faz necessário que as

igrejas contribuam financeiramente com a sua denominação. Mas qual seria o método

de contribuição que as Igrejas deveriam utilizar para com a sua denominação? Não nos

resta dúvida a esta altura de que o método mais eficaz que revela entendimento bíblico,

respeito à forma de governo, equidade, generosidade e proporcionalidade entre todas as

igrejas seria o método já estabelecido na Escritura – 10%.

Assim como o povo entregava o dízimo aos sacerdotes e estes por sua vez entregavam

o dízimo dos dízimos ao sumo sacerdote, assim também podemos extrair o princípio de

que, assim como os membros contribuem nas suas igrejas com 10% de sua renda, as

igrejas, por sua vez, contribuem para a sua denominação com 10% da sua arrecadação.

Bem que esta contribuição poderia superar os 10%, mas para legislar sobre todas as

igrejas a fim de poder fazer uma previsão de recursos e realizar um planejamento eficaz

que abranja a denominação em toda a sua extensão, a contribuição financeira das Igrejas

locais ao Supremo Concílio devem ter como padrão os 10%, e não menos do que isso.

Além de ser uma prática correta para todos os membros da igreja, inclusive para

pastores, presbíteros e diáconos, a entrega do dízimo como método eficiente de contribuição

para o Supremo Concílio, também encontra apoio pelas seguintes razões: Primeiro, por

ser constitucional, conforme o Art. 88, alínea “j” da CI/IPB (São funções privativas do

Presbitério: ...providenciar para que as Igrejas remetam pontualmente o dízimo de sua renda

para o Supremo Concílio), cabendo ao Concílio inferior, no caso o Presbitério, zelar e cuidar

que as igrejas jurisdicionadas façam suas remessas mensalmente.

(continua no próximo domingo)



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo é uma
comunidade de pessoas que estão sendo
transformadas em todas as esferas da vida
por Jesus Cristo. Compartilhamos o amor
de Cristo, cuidamos uns dos outros e
servimos 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.

“PRESENÇAS NO NATAL”
Este é o título da cantata que o Coro
Marcello Ganter está reparando para
nos abençoar hoje no culto
vespertino. O coro será acompanhado
por um conjunto de câmara. Tenha
certeza de que teremos momentos
de profundo enlevo espiritual.

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

POSSE DA DIRETORIA DO INPAR
A diretoria eleita para 2019 tomará
posse aqui em nossa Igreja no
próximo domino, no Culto Matutino.
Vamos abençoar este trabalho mais
que centenário que tem formado
gerações de meninos e meninas.

ORÇAMENTO DA IGREJA
Colocamos hoje no boletim o
orçamento aprovado pelo Conselho
para 2019 para que os membros da
Igreja tomem conhecimento.

OBREIROS 2019
Você está recebendo hoje um
encarte contendo o nome daqueles
que o Conselho, em oração, desafia
para servir ao Senhor nas diversas
áreas da Igreja. Nosso desejo é de
que todos se envolvam na Igreja
servindo ao Senhor com seus dons
e talentos, abençoando e sendo
abençoados.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 26 de janeiro, sábado. Se você
deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe não
está na hora de você tomar essa
decisão.



ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado os
irmãos Adilson Votto Braga Junior,
Barbara Agnella, Marlene Garcia da
Silva, Renata Sant’ana, Roberta
Caetano Ladeira, Roberta Santos
Lima e Tatiana Braga. Que Deus
os abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

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: Claudia Giordano
Barbosa, Eduardo Gallindo, Eliane
Cristina Soares, Jaira Botelho
Moura, Marcos Muniz, Naly Miranda
(idosa), Presb. Paulo Severino da
Silva, Peggy Barbetta Soares, Renata
Michel Machado (sobrinha da Maria
Emilia Cardoso), Rogério dos Santos
Gil (saúde), Stila Borges Coelho de
Sousa e Thor Barros.
3. PROBLEMAS FAMILIARES; 4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS; 6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Rodrigo Corrêa da Costa
(2548-0485).Dia 25: Marcelo
Pereira da Silva, Ana Cristina
Pereira Custódio (2576-7643), Luiza
Maria Antonio de Faria (3215-8116);
Dia 26: Fernanda de Araujo Munis
(2295-6738); Dia 27: Onito Barnabé

Barbosa Junior (2266-1672), Claudia
Portes Santos Silva (2245-9455),
Diac.Marco Aurélio de Jesus
Oliveira Nóbrega (2541-3229); Dia
28: Mauro Miyashiro Maedo Junior.

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:

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

CNPJ-34.171.181/0001-30



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Paulo Nascimento

Diáconos: Michel Jarque, Aureliano Dutra e

Felipe

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, Sônia Leite

Noite: Solange Ribeiro, Ana Benincasa

Música: Manhã: Quarteto 4Cantos/ Inês Jarque

Noite: Grupo Kaleo / Octeto Feminino

Assistência Médica: Dra. Sulamita Rocha e Enf.

Afia Mendes

Som: Lucas Feitosa

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Vitor Camarinha

Diáconos: Fábio Severino, Joaber Sales e

Faustino Filho

Recepção: Manhã: Ana Benincasa, Sônia Leite

Noite: Izabel Nascimento e Deuzélia Dutra

Música: Manhã: Octeto Feminino/ Inês Jarque

Noite: Eterna mocidade

Assistência Médica:Dr. Mário Filipe, Enf.

Silvania de Melo

Som: Paulo Nascimento

Domingo

09h30min - Escola Dominical

10h30min - Culto ao Senhor e 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

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Quarteto 4 Cantos: “Cristo Nasceu”

Saudação e acolhimento
240 NC – Louvor Angelical
Oração de adoração e louvor
242 NC – Os Anjos e o Natal

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 80
234 NC – Um Pequeno a Repousar

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4 Cantos: “Canta Aleluia”

Aniversariantes da Semana - NC 396

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
232 NC - Pequena Vila de Belém

Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4 Cantos: “Em toda sua glória”
Mensagem: Rev. Jouberto Heringer

DESPEDIDA

243 NC - Noite de Paz
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Quarteto 4 Cantos: “Que Senhor
maravilhoso”



Orçamento 2019
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                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 3 nº 47- 23 de dezembro de 2018                                                                                                                                            

    O que estava combinado... 
                   “Agora, Senhor, podes despedir em  paz o teu servo, segundo a Tua palavra; 
                 porque os meus olhos já viram a Tua salvação, a qual preparaste diante de  
                    todos os povos; luz para revelação aos gentios, e para glória do Teu  
                                                        povo de Israel.” Lucas 2:29-32.                                                        

  
         

 
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2018 

              Como vovô Ricardo ia explicar que não tinha encontrado a bonequinha que 
Aninha queria? Ela tinha feito tantos planos, tinha criado tanta expectativa... Aninha 
era muito esperta e sabia bem o que queria. Mesmo sendo bem pequena, soube 
explicar direitinho para o vovô, e ele procurou bastante. Não era qualquer 
bonequinha e essa estava esgotada nas lojas porque a procura tinha sido muito 
grande. Vovô até pensou em levar outra coisa, mas sabia que ela não ia se 
contentar com outro brinquedo. Aninha ficou esperando a hora de encontrar o vovô. 
Ele achou que ela tinha esquecido, mas já na porta: 
             - Vovô Ricardo, cadê a bonequinha?  
             - Não trouxe, querida, vou trazer de outra vez, eu não achei...  
             - Mas vovô... não foi esse o combinado.... 
 
               Nosso coração espera por coisas que são combinadas. Quando 
alguém diz: “Vou te dar um presente!”, a gente espera com muita ansiedade e 
não esquece. Mas o que combinamos aqui nesse mundo pode depender de 
muitas coisas... daqui desse mundo . No caso de Aninha e vovô Ricardo, o 
combinado dependeu de ter a bonequinha na loja e houve um imprevisto, uma 
coisa fora do combinado: não tinha a bonequinha na loja. Isso acontece 
porque nós somos humanos. Mas, o que é combinado pelo nosso Deus, 
acontece, mesmo que demore muitos anos, porque Ele é soberano e sabe o 
tempo de todas as coisas.  
               A vinda de Jesus foi anunciada e esperada pelo povo de Israel. Vários 
profetas anunciaram da parte de Deus. Um homem chamado Simeão, bem 
velhinho, teve uma revelação do Espírito de Deus de que ele não morreria sem 
antes ver Jesus, o Messias prometido.  Ele creu e esperou. Um dia, Simeão foi 
ao templo, como era seu costume, e viu quando Maria e José levaram o 
menino Jesus. Na mesma hora o Espírito Santo revelou a Simeão quem era 
aquele menino trazido por seus pais para ser consagrado e ele pegou a 
criança em seus braços. Que emoção!! Simeão viu a promessa de Deus ser 
cumprida diante de seus olhos!!! Jesus, nosso Salvador e Senhor nasceu! 
                   Feliz Natal !!                                     Bjos , Tia Ilda 
 (saiba mais em Lucas 2:22-38/Isaias 9:1-7)  
https://www.youtube.com/watch?v=gXEJRhPgy6U 
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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!!! Estamos reunidos para  
mais um culto ao nosso Deus ! Temos algum visitante?  
Bem vindos, no nome do Senhor!!  

                       
2-CÂNTICO : Aleluia, sou de Cristo (Turma do Printy) 
Aleluia, Sou de Cristo! Aleluia, Cristo é meu! (bis) 
Se você é de Jesus bata palmas 
Se você é de Jesus, bata os pés 
Se você é de Jesus cumprimente o seu irmão 
Da direita (Tudo bem?) e da esquerda (Amém) 
Se você é de Jesus sua vida está na luz 
Se você é de Jesus grite "Aleluia"! 

 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é poderoso! Ele é   
                  muito importante para nós!Vamos louvá-lo!!! 

4-Leitura Bíblica no mês de dezembro– Mateus 2:1-4 

5-Versículo do mês de dezembro para memorizar:  

“ Bem aventurados os limpos de coração porque 

               verão a Deus ” 

                     Mateus 5:8                                                                        
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos agradecer 
a Deus pelas bênçãos que recebemos e também  pela vida  
            dos aniversariantes de dezembro.  
 

7-Mensagem – Tia Luzia  
 

8- CÂNTICO : SEMPRE SOU FELIZ (POR DENTRO , FORA, ALTO E 
BAIXO)- corinhos evangélicos 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz( bis)  
Aqui Jesus entrou , meu coração limpou 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz ! 
 
9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 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- Conselheira – Luzia Velloso 
             Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau 

LARA ROMEU PONTES ROSA 05/12      6 ANOS 

TIA CATARINA (Amigos de Jesus) 07/12  

HENRIQUE COSTA HERMENEGILDO 12/12      10 ANOS 

TIA LUZIA (Amigos de Jesus) 12/12  

TIA IZABEL ( Berçário e Cordeirinhos) 15/12  

SOPHIA MACEDO DELPHINO 18/12 6 ANOS 

TIA ERICA (Sementinhas de Jesus) 22/12  

TIA CRISTINE (Amigos de Jesus) 31/12  



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

CORO MARCELLO GANTER

CANTATA “PRESENÇAS NO NATAL”
(Christmas Presence; The Heart of Christmas)

Autor: Pepper Choplin

Tradução: Clara Albuquerque

23 de dezembro de 2018 – 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 89:08-37
241NC – O nascimento de Jesus
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
231 NC – O primeiro natal
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
Cirene Ferrari
Cláudia Grammatico Severino da Silva
Cristina Bertinotti
Elzi Lemes Scliar
Helen Heinzle Sahtler
Ilda Marques de Andrade
Laodice Maria de Macedo
Letice Alves da Silva
Lucilena de Albuquerque Ramirez
Márcia Balmant Sathler Pereira
Marta Isidio
Mary Angela Benford Nucci
Rebecca Heinzle Sathler
Sueli de Oliveira Amaral

Contraltos
Angelita Arruda
Glaucia Lessa Heler
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

Baixos
Fábio Brochado Severino da Silva
Lizias Costa Bittencourt
Mário Filipe Bandeira Pereira
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 “PRESENÇAS NO NATAL”

Narração: Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à
casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um
Renovo de justiça; ele executará juízo e justiça na terra (Jr 33:14-15). Senhor, Nós elevamos
os olhos a ti, o Deus dos céus. Enquanto vivemos neste mundo cheio de conflito, dor e
sofrimento, aguardamos pelo dia em que tu virás e reinarás com justiça, amor e paz.

1 – ESTAMOS A TUA ESPERA

O mundo anseia por tua paz
E um fim a tudo que ódio traz
Vem ensinar o bom viver
A espera vai findar, podemos crer!

Quando o conflito e a divisão
Tiver juízo e decisão
A espada ao chão se vai largar
E as trevas nunca mais existirão! Não mais existirão!

Estamos a tua espera
O dia já vai chegar
Profetas estão clamando, vias preparai!
Estamos a tua espera
Dos céus o Rei descerá
Ouçamos do povo o brado
O Senhor vem nos guiar!

Gloriosa paz concederá
Benção e salvação trará
Do trono, em um celeste lar
Com amor e com justiça reinará! Pra sempre reinará!

Estamos a tua espera
O dia já vai chegar
Profetas estão clamando, vias preparai!
Estamos a tua espera
Dos céus o Rei descerá
Ouçamos do povo o brado
O Senhor vem nos guiar!

Ó vem, ó vem Emanuel! Vias preparai!
Estamos a tua espera
Dos céus o Rei descerá
Ouçamos do povo o brado
O Senhor vem nos guiar
Um Rei nos vem! O Senhor vem nos guiar!
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Narração: Juntos, nós temos clamado a presença do Senhor para que ele venha reinar
em nosso mundo. Nós compartilhamos a verdadeira história de Natal, quando o menino
Deus veio à terra. Nós adoramos na presença do espírito de Deus. Nós nos lembramos
das pessoas que ofereceram suas dádivas de amor e ainda estão presentes em nossos
corações. Agora, nós devemos viver para sermos uma presença de Natal, para compartilhar
em nosso mundo a esperança, paz, amor e alegria da presença de Deus.

8 – IDE TODOS PROCLAMAR E FALAI PELAS MONTANHAS

Ide todos proclamar, falai pelas montanhas
Ide proclamar, nos montes e por todo lugar
Ide todos proclamar, falai pelas montanhas
Que Cristo já nasceu, Cristo já nasceu
Já nasceu, Cristo! Em Belém nasceu
Ide todos proclamar, ide proclamar!
Vos enviei de um em um, o pequenino já nasceu
Vinde ver Cristo, em Belém nasceu!
Nasceu na estrebaria o grande Rei dos céus
O eterno prometido, Jesus menino Deus
Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar
Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu
E nós que o conhecemos devemos proclamar
Que a todos quer salvar, Cristo já nasceu!
Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu
Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar
Falai pelas montanhas que Cristo já nasceu
Vos enviei de um em um, vos enviei de dois em dois, vos enviei, sim, enviei de três em três,
Ide proclamar, ide proclamar! Vos enviei de um em um, sim, Cristo,
Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar,
falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu!
Em Belém nasceu!

DESPEDIDA

243 NC - Noite de Paz
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter
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Narração: Nós ansiamos por um Reino de justiça e paz nesta terra. Mas enquanto
aguardamos, nós sabemos que Deus está aqui, presente entre nós. “No princípio era o
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou
entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do
Pai” (Jo 01:01-14). Assim como o Senhor viveu entre nós, ele nos deu esta promessa,
“Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles” (Mt
18:20). Por isso, ao nos reunirmos para louvar neste lugar, sabemos que o Senhor está
aqui, em espírito de glória, verdade e graça.

2 – DEUS PRESENTE ENTRE NÓS

É aqui, bem aqui,
Deus está presente entre nós
Seu espírito, seu poder
Graça, luz gloriosa e verdade

Vem, ó vem Emanuel, conosco és Deus, Senhor
Vem ó vem, Emanuel,
És Cristo Jesus, és fonte de vida e amor!

É aqui, nós aqui reunidos Deus,
Bem aqui, Emanuel
Deus está presente entre nós
Seu espírito, seu espírito de amor
Seu poder, santo é seu poder
Graça, luz gloriosa e verdade
Oremos

Vem, ó vem Emanuel, conosco és Deus, Senhor
Vem ó vem, Emanuel,
És Cristo Jesus, és fonte de vida e amor!

E no princípio era o verbo
Que veio ao mundo para estar entre nós
Deus era o verbo, com ele estava
Havia nele vida e a luz resplandeceu
Reluziu, pondo fim à escuridão
Reluziu, e nas trevas sua luz brilhou!

É aqui, nós aqui reunidos Deus,
Bem aqui, Emanuel
Deus está presente entre nós
Tu és o verbo, tu és a luz
Tu és graça, glória e verdade
Dá-nos glória, dá-nos graça,
Bem aqui estás vivo entre nós
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memórias de Natal. Nós guardamos nossas histórias, e os amados de nosso passado que
ainda vivem em nossos corações. Quando nos lembramos destas pessoas e
compartilhamos o amor que elas nos deram, elas ainda estão aqui. Ainda estão aqui
neste tempo de Natal.

6 – ESTÃO AQUI

Quando chega o tempo do Natal comemorar com amados ao redor
Em alguns momentos o silêncio faz lembrar de quem não está
Ao nos reunirmos para juntos celebrar e um lugar vazio está
Nas lembranças ternas a presença se faz sentir,
Nós podemos sentir, sim aqui,
Estão aqui, nas memórias tão reais
Conosco aqui neste Natal

Os dias vão passando, todos andam apressados
Preparando-se pra festejar
Mas os momentos calmos fazem relembrar
Que estão aqui, conosco aqui neste Natal
Vamos à memória deles um tributo ofertar, vidas tão especiais
Ao compartilharmos todo o amor que há em nós
Lá eles estão, em nossos corações
Estão aqui neste Natal
Estão aqui, memórias tão reais, conosco aqui neste Natal

Narração: Quando viemos adorar e nos prostramos diante do Senhor trazendo nossos
presentes de amor e louvor, nossos corações se elevam em adoração, se enchem de
alegria. Mais que isso, nossos corações são despertados a celebrar a chegada do Senhor.
Isaias, o profeta, nos fala: “Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do
Senhor nasce sobre ti. Então o verás e serás radiante de alegria; o teu coração estremecerá
e se dilatará de júbilo! Levanta em redor os olhos, e vê; dispõe-te, resplandece, porque
vem a tua luz!” (Is 60:1, 4-5)

7 – LEVANTA E BRILHA!
Levanta e brilha que é chegada a luz, vem ver a glória do Senhor!
Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão todos os povos
Mas sobre ti Cristo surgirá, sua glória se verá sobre ti!
Levanta e brilha que é chegada a luz, vem ver a glória do Senhor!
Erguei os olhos, todos se reúnem, as nações caminham para a luz
Ao ver Jesus brilhará tua face, e estremecerá o coração, e se alegrará, vibrará de luz!
 Vinde cantai, Jesus nasceu, à terra a luz desceu
A graça infinda ao mundo vem
Na gruta de Belém Jesus o amado, o sumo bem
Sim proclamai, em derredor, que foi por grande amor, que a terra veio o Sumo bem,
Na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus, humilde, ao mundo vem.
Levanta e brilha, chegada a luz! Levanta e vê a glória do Senhor! Luz do Senhor!
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Narração: Aqui, experimentamos o milagre da presença do Senhor entre nós. E agora,
nos reunimos para lembrar a noite em que Deus veio ao mundo através do nascimento
de um bebê. No evangelho de Lucas, nós lemos palavras atemporais que nos guiam à
manjedoura. “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” (Lc 2:6-7). Ao ouvirmos tais palavras, nos inspiramos a nos
prostrar em adoração e trazer nossos presentes de louvor ao menino Deus.

3 – MILAGRE PEQUENINO

Vem e vê o milagre pequenino
É Jesus o Rei menino
Ó vem e vê o milagre pequenino, santa é sua presença aqui
Ó vem e vê tão pequenino é, mas grandioso é Cristo Jesus
Ó vem e vê o milagre pequenino, ouve seu choro divinal
Esse é o som da nova criação, de Deus a encarnação, Cristo Jesus
Viemos adorá-lo, presentes vamos dar
Em gratidão, em louvor e glória ao Senhor!
Nasceu o Rei dos Reis
Bem na cidade de Belém nasceu, mas tão poucos presenciaram
Até que os anjos aos pastores as boas novas anunciaram
Vem e vê o Rei Jesus
Viemos adorá-lo, presentes vamos dar
Em gratidão, em louvor e glória ao Senhor!
Ó vem e vê o milagre pequenino, santa é sua presença aqui
Ó vem e vê tão pequenino é, mas grandioso é Cristo Jesus
Vem e vê o rei Jesus
O rei Cristo Jesus
É Cristo, o filho de Deus

Narração: Às vezes uma presença abençoadora nos surpreende. Pastores, habitando nos
campos da Judeia, subitamente encontraram-se na presença de anjos dos céus. Quando
um anjo anunciou aos pastores as gloriosas boas novas do nascimento de Cristo, a noite
calma foi instantaneamente transformada numa inesquecível experiência. E o anjo
lhes disse. “Não temais; eis que 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” (Lc
2:10-11).

4 – GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS

Eis que um anjo de Deus desceu e a glória do Senhor brilhou
Enchendo a noite com uma santa luz
Pastores que por ali estavam despertaram com temor
Seus olhos viram a glória vinda dos céus
A glória do Senhor

Glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória a Deus nas alturas!
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E aos homens a paz, na terra a paz
Paz aos homens de boa vontade
Pois na Cidade de Davi nos nasceu neste dia
Por nós nasceu o Salvador, ele é Cristo, o Senhor
Vos servirá como sinal um bebê numa manjedoura
Subitamente desceram dos céus anjos que cantavam
Glória a Deus, glória a Deus. Glória, glória a Deus nas alturas!
E aos homens a paz, na terra a paz
Paz aos homens de boa vontade
Dai Glória a Deus, dai glória a Deus!

Narração: Enquanto a glória de Deus foi subitamente direcionada aos pastores, magos do
Oriente ansiavam por estar na presença do Rei recém-nascido. Eles viajaram muitas
milhas e passaram por muitas dificuldades para simplesmente se prostrar diante dele e
oferecer-lhe presentes de adoração. Escute os magos quando nos chamam a levantar e
seguir, “Vem e segue… adorai o Rei nascido”.

5 – VEM E SEGUE

Vinde todos, adorar o novo Rei
Vinde adorar o Rei que vos nasceu!
Ide juntos na jornada, deixai brigas para trás
Aos céus elevai os olhos, vida nova ide buscar
Escuta agora o chamado:
Vem e segue, vem e segue, ide, encontrai o Rei!
Dentre as constelações logo a estrela surgirá
É o sinal que irá guiar-vos, mais que as outras brilhará
Estão a chamar:
Vem e segue, vem e segue, ide, encontrai o Rei!
Vem seguir a estrela agora, vos guiando até Belém
Atendei o santo chamado, presenteai o Rei bebê!
Apressai os vossos passos, a jornada não foi vã
Sob a estrela gloriosa nos aguarda o Rei da terra e dos céus, da terra e céus!
Nós chamamos:
Vem e segue, vem e segue, ide, encontrai o Rei!
Cristo Rei, ele é Rei, Cristo Rei!

Narração: Natal é um tempo de louvar ao Senhor, o Rei nascido. Mas é também um
tempo de recordar. Nós nos lembramos da história de Maria e de seu bebê; dos anjos e dos
pastores, dos sábios e seus tesouros. Mas nós também nos lembramos de nossas próprias
histórias, das memórias de Natal que guardamos com carinho. Esta é a parte da nossa
humanidade. A Escritura nos diz que quando Maria ouviu o que os pastores estavam
dizendo sobre a criança, ela guardou todas estas coisas em seu coração. Ela deve ter
guardado lindas memórias de seu recém-nascido... Lembranças de alegrias, às vezes de
conforto, que provavelmente a ajudariam a lidar com os difíceis dias que passaria durante
a vida de Jesus. Assim como Maria guardou estas coisas, nós também guardamos nossas
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CONSELHO DA IGREJA
Presidente:  – Rev. Cid Pereira Caldas
Vice-Presidente:             – Presb. Esequias Costa Sales
1º Secretário: – Presb. Paulo dos Santos Nascimento
2º Secretário: – Presb. Mário Filipe Bandeira Pereira
1º Tesoureiro: – Presb. Vitor Camarinha da Silva
2º Tesoureiro: – Presb. Mário Filipe Bandeira Pereira

REPRESENTANTES PRJN
Efetivo:            – Presb. Esequias Costa Sales
Suplentes:            – Presb. Vitor Camarinha da Silva

– Presb. Eduardo de Oliveira Gouvêa
– Presb. André Ricardo de Almeida Ribeiro

JUNTA DIACONAL
Presidente: – Diác. Faustino do Nascimento Filho
Vice-Presidente:            – Diác. Rogério de Andrade
Secretário:            – Diác. Pedro Silva de Moraes Rocha
Tesoureiro: – Diác. Joaber Manhães Sales

ESCOLA DOMINICAL

Objetivos:
· Reunir os membros da Igreja, frequentadores e visitantes para estudar a

Bíblia;

· Oferecer oportunidades de estudo da Bíblia para crianças, adolescentes,
jovens e adultos alcançando toda a família;

· Difundir valores cristãos que permitam construir de modo firme e sólido o
caráter cristão;

· Promover treinamento de professores para a Escola Dominical.

Diretor: – Rev. Cid Pereira Caldas

DEPARTAMENTO DE ADULTOS

Coordenador: – Presb. Eduardo de Oliveira Gouvêa

Classe 1 – Adultos
Professores: – Presb. Eduardo de Oliveira Gouvêa

– Lígia Portes Santos
– Luiz Claudio Ferreira de Araujo



Classe 2 – Luzia Magalhães de Sena Soltesz
Professoras: – Luzia Magalhães de Sena Soltesz

– Elenice Arruda

Classe 3 – Fundamentos da fé cristã
Professores: – Presb. José Vicente Ambrósio de Melo

– Gilson Passos de Oliveira

DEPARTAMENTO DE MOÇOS/CASAIS:

Coordenador: – Presb. Esequias Costa Sales
Assistentes: – Diác. Faustino do Nascimento Filho

– Glauco André Fonseca Wamburg

DEPARTAMENTO DE ADOLESCENTES:

Coordenador: – Rev. Diego Brito Stallone de Lima
Assistentes: – Bianca Benincasa de Souza de Lima

– Tagore Martins Morais Lima
– Deborah Pereira Gonçalves
– Felipe Eduardo Silva Silveira
– Aline Ribeiro Alves Silveira

DEPARTAMENTO INFANTIL (PRÓXIMA REUNIÃO)

Coordenadora: – Ilda Marques de Andrade
Assistente: – Indiomar Crosoé de Oliveira Selau

Representante do Conselho: – Presb. Vitor Camarinha da Silva

CULTO DAS CRIANÇAS - 9h30min até às 10h15min - 5 a 12 anos
· Coordenadores: Ilda Marques de Andrade, Indiomar Crosoé de

Oliveira Selau e Luzia Bárbara Manganello Velloso

LANCHE - 10h30min até às 11h

ESCOLA DOMINICAL - 11h

BERÇÁRIO ARCA DE NOÉ E CLASSE CORDEIRINHOS (0 a 3 anos)
· Coordenação: Júlia Grammatico Severino da Silva, Cláudia

Grammatico Severino da Silva e Ilda Marques de Andrade.
· Professores - Mariana Sathler Pereira, Bianca Benincasa Stallone,

Julia Grammatico Severino da Silva, Isabella Martins Jarque,
Lucilena de Albuquerque Ramirez, Marcela de Melo Almeida Leite,
Julia Regis de Medeiros.

· Estagiários ajudantes: Letícia Paradela Diniz Junqueira, Pedro
Paradela Diniz Junqueira, Claudia Grammatico Severino da Silva
e Elise Regis de Medeiros.



CLASSE SEMENTINHAS DE JESUS (3 a 5 anos)
· Coordenação: Ana Lucia Paredes Pina Caldas
· Professores: Bárbara Velloso Mattos, Bárbara Sathler Pereira, Julia

Marques Pires Chaves, Angela Grammatico Severino da Silva,
Glaucia Lessa Heier Gallindo, Gabriela Dianes Moreira Teles, Aline
Ribeiro Alves Silveira.

CLASSE AMIGOS DE JESUS (6 a 8 anos)
· Coordenação: Catarina Renice Galvão Werner
· Professores: Ana Luiza Vilela de Sena Torres, Cristine Fazzi

Martins, Esther Dusi Vilela, Luzia Bárbara Manganello Velloso e
Sandra Regina Paredes Pina da Cunha.

CLASSE UNIDOS POR CRISTO (9 a 12 anos)
· Coordenação: Mariane Vilela de Sena Torres
· Professores: Claudia Cabral Mosca Duarte Glória, Deborah Pereira

Gonzales, Eduardo Alves Chagas, Fábio Marques Aragão da Silva,
Mariane Vilela de Sena Torres e Tagore Martins Morais Lima.

PASSEIOS - Julia Marques Pires Chaves, Bianca Benincasa de Souza de Lima e
Cristine Fazzi Martins

COMEMORAÇÕES E EVENTOS - Julia Regis de Medeiros

LOUVOR - Julia Regis de Medeiros

CORAL DOS PAIS – Clara Albuquerque

CURRÍCULO – Sandra Regina Paredes Pina da Cunha

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Objetivo:
· Integrar todas as expressões musicais da Igreja;
· Coordenar corais, conjuntos, instrumentistas e solistas visando suprir

todas as atividades da igreja;
· Gerir a aquisição e manutenção de todo o acervo musical da Igreja.

Coordenadora Geral: – Inês Rufino Martins Jarque
Assistente: – Clara Fernandes Albuquerque

Representante do Conselho: – Presb. Esequias Costa Sales

Organistas da Igreja: – Inês Rufino Martins Jarque
– Stella Junia Guimarães Ribeiro



Coro Marcello Ganter
Regente – Clara Fernandes Albuquerque
Organista – Stella Junia Guimarães Ribeiro

Grupo Kaleo
Coordenadora – Sulamita Manhães Sales

Quarteto 4 Cantos
Coordenador – Presb. Raner Jogemias Soares da Silva
Integrantes:

1º Tenor – Presb. Vitor Camarinha da Silva
2º Tenor – Presb. Eduardo de Oliveira Gouvêa
Barítono – Presb. André Ricardo de Almeida Ribeiro
Baixo – Presb. Raner Jogemias Soares da Silva

Coro da Mocidade
Regente: – Helen Heinzle Sathler

Eterna Mocidade
Coordenadoras: – Solange Nascimento Mendes Ribeiro

– Marcia de Carvalho Fernandes Jesus Nóbrega

Comissão Datashow
Coordenador: – Diác. Pedro Silva de Moraes Rocha
Integrantes: – Aline Ribeiro Alves Silveira

– Ana Carolina Fernandes Machado Corval
– Bárbara Velloso Mattos
– Elise Regis de Medeiros
– Erika Matos Paiva
– Esther Dusi Vilela Caldas
– Mariana Sathler Pereira
– Vinícius Amorim Dutra



COMISSÕES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivos:
· Zelar pela manutenção das dependências da Igreja;
· Proceder o levantamento físico e cadastramento dos bens móveis e imóveis da igreja,

mantendo registros que os controlem através de inventário;
· Gerenciar o pessoal da Igreja;
· Manter em ordem o arquivo geral da Igreja administrando a recepção e controle de

documentos;
· Manter em arquivo próprio toda a documentação referente ao patrimônio da Igreja,

mantendo-os em dia quanto as obrigações legais e conservação;
· Dar suporte logístico às atividades de todas as entidades da Igreja;
· Orientar o serviço de zeladoria para que se mantenha a limpeza das áreas internas

e externas da igreja; manter a arrumação das salas; zelar para que os instrumentos
musicais da igreja estejam protegidos e não sejam usados por pessoas não
autorizadas; seguir orientação dos diáconos de plantão nas atividades de culto;
colaborar com as sociedades internas em suas programações nos serviços típicos
da zeladoria;

· Coordenar serviços de segurança na Igreja;
· Providenciar todo e qualquer pequeno reparo que se faça necessário nas dependências

da Igreja (pintura, elétrica, gasista, bombeiro e etc.);
· Gerenciar e supervisionar os contratos de manutenção firmados pela igreja;
· Promover estudos e projetos para as manutenções e construções da igreja submetendo-

os, bem como os respectivos orçamentos, ao Conselho;
· Manter, de forma organizada, os móveis e utensílios que, embora de uso não constante,

devem ser mantidos pela Igreja;
· Guardar, mantendo controle, o material de construção, de marcenaria, elétrico,

hidráulico e outros;
· Manter a segurança, controle e perfeito funcionamento das ferramentas e máquinas

da Igreja empregadas no serviço de manutenção.

Relator: – Presb. Vitor Camarinha da Silva
Integrantes: – Presb. Célio de Sena Torres

– Presb. Esequias Costa Sales
– Presb. João de A. Fernandes Filho
– Diác. Michel Beltrão Jarque
– Diác. Rogério Tureta Marangone

COMISSÃO DE COMEMORAÇÕES

Objetivos:
· Planejar, coordenar e e/ou executar as comemorações e os eventos especiais

da igreja;
· Organizar o calendário de comemorações e eventos especiais, em comum

acordo com o pastor, submetendo-o ao Conselho;



· Assessorar as sociedades em suas programações especiais;
· Decorar e/ou ornamentar o local de cada comemoração e/ou evento;
· Providenciar o material necessário para a utilização nos momentos cúlticos

de acordo com o calendário litúrgico;
· Coordenar as programações especiais, tais como: o café de páscoa, a ceia

tropical e etc.

Relatora: – Maria Emilia Machado Vianna Cardoso
Orientadora: – Marcia Balmant Sathler Pereira
Integrantes: – Ana Cristina Ribeiro Rodrigues

– Ana Lucia Paredes Pina Caldas
– Ângela Grammatico Severino da Silva
– Ivanete da Silva de Carvalho
– Mariane Vilela de Sena Torres
– Paula da Silva de Carvalho
– Ricardo Jorge Albuquerque R. Portela
– Sara Celeste Manhães Sales
– Solange Nascimento Mendes Ribeiro

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

Objetivos:
· Dotar a igreja dos meios (mídia) necessários a melhor edificação dos crentes

e evangelização;
· Elaborar e executar toda divulgação das atividades da Igreja;
· Prover a Igreja de uma assessoria de comunicação;
· Orientar quanto à forma as publicações da Igreja utilizando as melhores

técnicas e meios disponíveis;
· Coordenar a produção e divulgação dos eventos da Igreja;
· Divulgar projetos e eventos da Igreja em jornais, revistas, outdoors e veículos

de comunicação.

Relator: – Rev. Diego Brito Stallone de Lima
Vice-Relatora: – Ângela Grammatico Severino da Silva
Integrantes: – Bárbara Sathler Pereira

– Dáurea Grammatico
– Eduarda Pina Cantaluppi Mello

– Mauro Miyashiro Maedo Junior
– Renan Brito Stallone de Lima
– Verônica Soares da Silva Raner
– Vinícius Amorim Dutra

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

Objetivos:
· Promover a cultura cristã, principalmente através da Escola Dominical,

gerando também, elementos para a educação cristã nos lares;
· Planejar a educação cristã na Igreja definindo parâmetros e estabelecendo

diretrizes orientadoras para a Escola Dominical;



· Promover, acompanhar e ministrar cursos, palestras e seminários de modo
a aperfeiçoar o conhecimento das Escrituras; de caráter cultural, social e
educativo;

· Supervisionar o funcionamento da Escola Dominical, promovendo
treinamento e seleção de professores para a Escola Dominical;

· Produzir planos de curriculum e escrever material para a Escola Dominical.

Presidente: – Rev. Cid Pereira Caldas
Relator: – Rev. Diego Brito Stallone de Lima
Integrantes: – Presb. Eduardo de Oliveira Gouvêa

– Eduardo Alves Chagas
– Elenice Arruda
– Diác. Faustino do Nascimento Filhos
– Presb. Esequias Costa Sales
– Gilson Passos de Oliveira
– Ligia Portes Santos
– Ilda Marques de Andrade
– Presb. José Vicente Ambrósio de Melo
– Nalva Pereira Caldas
– Sandra Regina Paredes Pina Cunha

COMISSÃO DE EXAME DE CONTAS

Objetivos:

· Examinar, mensalmente, o balancete da Tesouraria, a documentação que lhe
deu origem, e bem assim, o lançamento dos registros contábeis, legalmente
exigíveis, e acompanhar o movimento financeiro da igreja;

· Apresentar ao Conselho o seu parecer sobre os exames procedidos, assinado
pela maioria dos seus membros;

· Apresentar ao Conselho, ao término de cada exercício anual, seu parecer
sobre o movimento financeiro e contábil do período;

· Assegurar que as transações sejam efetuadas de acordo com as autorizações
gerais ou específicas do Conselho;

· Assegurar que as transações estão registradas nos livros próprios com a
observância das normas legais pertinentes e suas demonstrações
financeiras refletem adequadamente a situação do patrimônio da igreja;

· Conferir as somas e saldos dos livros da tesouraria geral e dos fundos para
projetos (e outros que houver);

· Verificar a exatidão do balanço anual e dar Parecer à Assembleia da igreja
para aprovação;

· Sugerir ao Conselho correções de eventuais erros ou omissões, fazendo o
devido registro.

Relator: – Diác. Joaber Manhães Sales
Integrantes: – Diác. Rogério de Andrade

– Presb. Célio de Sena Torres



COMISSÃO DE IMAGEM

Objetivos:
· Fazer o registro fotográfico das principais atividades da Igreja;
· Manter banco de imagens fotográficas da Igreja e atividades;
· Estudar a possibilidade de filmagem dos sermões dominicais;

Relator – Argeu Luiz Duarte Glória
Integrantes: – Eduarda Pina Cantaluppi Mello

– Milena Cardia Braga Ribeiro
– Diác. Marco Aurélio de Jesus O. Nóbrega

COMISSÃO DE INFORMÁTICA

Objetivos:
· Estabelecer Plano de Implementação da Tecnologia da Informação, no âmbito

da igreja, através de uma arquitetura de informática que contemple tanto
o acesso externo (internet) quanto o acesso interno (rede local), promovendo
revisões e ajustes periódicos, submetendo-o ao Conselho;

· Definir diretrizes e normas para o gerenciamento e controle de todo o
equipamento de informática da Igreja;

· Gerenciar o software de cadastro da Igreja;
· Gerenciar todo o equipamento de informática, mantendo registro e zelando por

sua conservação e suprimento de todas as atividades da Igreja;
· Gerenciar a rede provendo a Igreja de toda a tecnologia necessária a melhor

execução de suas tarefas administrativas e ministeriais;
· Realizar a manutenção de softwares de todo o parque de informática;
· Manter em dia backup de todo o acervo documental gerado pelas áreas da

Igreja;
· Providenciar reparos lógicos e de hardware e/ou encaminhar o equipamento

para conserto;
· Manter atualizado o portal da Igreja;
· Gerenciar o sistema telefônico da Igreja e cuidar da sua manutenção.

Relator: – Presb. André Ricardo de Almeida Ribeiro
Integrantes: – Presb. Vitor Camarinha da Silva

– Diac. Joaber Manhães Sales
– Renan Brito Stallone de Lima

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO

Objetivos:
· Trabalhar na integração dos novos membros nas atividades da Igreja e nas

sociedades internas;
· Manter contato com aqueles que nos visitam, dirimindo dúvidas e mantendo-

os informados sobre as atividades da Igreja;



· Buscar conhecer os dons e talentos daqueles que veem à Igreja a fim de
criarmos novas oportunidades de ministério e/ou inseri-los nos já
existentes.

Relator: – Glauco André Fonseca Wamburg
Integrantes: – Presb. Mário Filipe Bandeira Pereira

– Aline Ribeiro Alves Silveira
– Bianca Benincasa de Souza de Lima
– Elenice Arruda
– Sara Celeste Manhães Sales
– Tagore Martins Morais Lima

COMISSÃO DE RECEPÇÃO

Objetivos:
· Proporcionar ao visitante uma acolhida simpática, elegante e calorosa;
· Fornecer-lhe informações básicas sobre a Igreja e encaminhamento eficiente;
· Permitir-lhe localizar-se espacialmente nas dependências da Igreja, dando-

lhe a sensação de “estar em casa”;
· Manter escala da equipe de recepção publicada semanalmente no boletim;
· Prover material impresso com informações sobre a igreja e para comunicação

do visitante com a igreja;
· Corresponder-se, telefonar, visitar e/ou manter contato na semana

imediatamente após a presença do visitante;
· Manter e coordenar a recepção a visitantes da igreja mantendo material

impresso e pessoal que informe as diversas atividades e áreas de atuação
da igreja e dê aos que chegam boas-vindas e os faça sentir como parte da
Igreja conhecendo sinteticamente a nossa igreja;

· Receber dados dos visitados para posterior contato.

Relatora: – Solange Nascimento Mendes Ribeiro
Integrantes: – Afia Jesuina Mendes Silva

– Ana Maria Benincasa de Souza
– Deuzélia Ribeiro Amorim Dutra
– Izabel Cristina Cunha do Nascimento
– Marcia de Carvalho F. Jesus Nóbrega
– Sônia Regina Louro da Silva Leite

COMISSÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Objetivos:
· Agir como fator de integração entre as diversas partes da Igreja, como

atividade de comunicação que promova o diálogo e o entendimento
necessário para que a comunidade seja entendida como um todo perante
seus públicos;

· Promover a Igreja e suas ações na comunidade;
· Trabalhar com os membros da Igreja de forma a ampliar ao máximo os esforços

de relações públicas;
· Realizar exposições e mostras na comunidade.



Relator: – Presb. Esequias Costa Sales
Integrante: – Presb. André Ricardo de Almeida Ribeiro

– Arlindo Gomes Sales
– Presb. Célio de Sena Torres
– Presb. Raner Jogemias Soares da Silva

COMISSÃO DE SAÚDE

Objetivos:
· Desenvolver o trabalho de atendimento médico-ambulatorial de emergência

aos membros da Igreja e visitantes durante os horários de culto;
· Elaborar protocolo para casos de emergência em consonância com a Junta

Diaconal;
· Prover os meios necessários para facilitar os atendimentos de emergência;
· Elaborar escala de plantão nos horários de culto;
· Realizar visitas a pacientes hospitalizados.

Coordenador: – Dr. Mário Filipe Bandeira Pereira
Relatora: – Enf. Célia Pereira Caldas
Integrantes: – Enf. Afia Jesuina Mendes Silva

– Dr. Edno Marcolino Gomes
– Dra. Ilda Marques de Andrade
– Dra. Jordana Santos Ramires Aragão
– Dra. Mariana Sathler Pereira
– Enf. Renata Mossa Gomes dos Santos
– Enf. Silvania Heringer de Melo
– Dra. Sulamita Manhães Sales Rocha
– Acad. Tagore Martins de Morais Lima

COMISSÃO DE SOM

Objetivos:
· Promover a sonorização do Templo e áreas adjacentes através de equipes

conforme escala;
· Promover estudos e projetos de sonorização das dependências da igreja,

submetendo-os ao Conselho;
· Promover cursos e treinamento para operadores de som;
· Providenciar a manutenção dos equipamentos;
· Gravar os cultos da Igreja;
· Editar as fitas dos cultos dominicais para reprodução;
· Instalar e operar sonorização e outros equipamentos, verificando seu perfeito

funcionamento antes do início de cultos e reuniões.

Relator – Presb. Paulo dos Santos Nascimento
Integrantes: – Brunno Fernandes Nóbrega



– Lucas Feitosa Bezerra
– Marcos Victório de Araújo Costa
– Roney da Silva Hermenegildo
– Thiago Louro da Silva Leite

SUBCOMISSÃO SOM DO SALÃO

Relator: – Presb. Paulo dos Santos Nascimento
Integrantes: – Ângela Grammatico Severino da Silva

– Pedro Silva de Moraes Rocha
– Brunno Fernandes Nóbrega
– Rodrigo Pina Caldas
– Eduardo Alves Chagas
– Indiomar Crosoé de Oliveira Selau

COMISSÃO DE VISITAÇÃO

Objetivos:
· Estabelecer contatos periódicos com todos os membros da igreja;
· Informar-se sobre eventuais necessidades de assistência especial aos

membros, encaminhando à área competente (pastor, Junta Diaconal,
visitação);

· Visitar sistematicamente os novos convertidos a fim de propiciar aos mesmos
encorajamento e integração;

· Buscar as “ovelhas perdidas da casa de Israel”, segundo preceitua a Bíblia,
procurando dirimir dúvidas, desfazer enganos, levando a presença e vida
dos membros do Corpo de Cristo à vida do membro afastado;

· Visitar aos membros da igreja e outros enfermos levando aos mesmos, palavra
de conforto e inspiração;

· Manter no boletim da igreja relação de enfermos a fim de que a igreja possa
orar pelos mesmos;

· Elaborar normas e procedimentos para uma visitação adequada;
· Realizar cursos rápidos de preparo para os visitadores.

Relator – Diác. Jorge Sarito da Silva Leite
Integrantes: – Diác. Marco Aurélio de Jesus O. Nóbrega

– Ana Maria Benincasa de Souza
– Célia Pereira Caldas
– Deuzélia Ribeiro Amorim Dutra
– Diác. Aureliano Gonçalves Dutra
– Elenice Arruda
– Marcia de Carvalho F. Jesus Nóbrega
– Sônia Regina Louro da Silva Leite



SOCIEDADES INTERNAS

UCP – UNIÃO DE CRIANÇAS PRESBITERIANAS

· UCP - Plenárias nos 4ºs domingos às 18h

Presidente: - Pedro Henrique de Almeida Leite
Vice-presidente: - Davi Benincasa Stallone
1º secretário: - Henrique Costa Hermenegildo
2º secretário: - Clara Paradela Diniz Junqueira
Tesoureira: - Tiago Szendrodi Dourado Teixeira

Secretaria de louvor: – Henrique Costa Hermenegildo
Secretaria de sociabilidade: – Laura Barcelos Ciminelli

– Beatriz Regis de Medeiros
– Estevão Chaves do Nascimento

Coordenadora: – Luzia Barbara Manganello Velloso
Integrantes: – Ilda Marques de Andrade

– Tagore Martins de Morais Lima
– Deborah Pereira Gonçalves
– Gláucia Lessa Heier Gallindo

Representante do Conselho: Presb. Vitor Camarinha da Silva

UPA - UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES (PRÓX. REUNIÃO)

Presidente: – Letícia Paradela Diniz Junqueira
Vice-Presidente: – Elise Regis de Medeiros
Tesoureiro: – Pedro Paradela Diniz Junqueira

Coordenadora: – Bianca Benincasa de Souza de Lima
Auxiliares: – Aline Ribeiro Alves Silveira

– Deborah Pereira Gonçalves
– Felipe Eduardo Silva Silveira
– Tagore Martins de Morais Lima

Representante do Conselho: Rev. Diego Brito Stallone de Lima

UMP – UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA (PRÓXIMA REUNIÃO)

Presidente: – Pedro Silva de Moraes Rocha
Vice-Presidente: – Júlia Marques Pires Chaves
1ª SecretáriA: – Aline Ribeiro Alves Silveira
2ª Secretária: – Verônica Cruz Soares da Silva Raner
Tesoureiro: – Felipe Eduardo Silva Silveira

Representante do Conselho: Presb. Mário Filipe Bandeira Pereira
 Presb. André Ricardo de Almeida Ribeiro



SAF- SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA

Presidente: – Solange Nascimento Mendes Ribeiro
Vice-Presidente: – Elenice Arruda
1ª Secretária: – Angelita de Arruda
2ª Secretária: – Waleska Maia Pimentel Vieira
Tesoureira: – Márcia Balmant Sathler Pereira

Representante do Conselho: Presb. Eduardo de Oliveira Gouvêa

DEPARTAMENTOS:
· Dep. Maria Azambuja: Cristina Helena Primo e Nalva Pereira Caldas
· Dep. Hercília Ubaldo: Sulamita Manhães Sales Rocha e  Claudia Cabral Mosca

Duarte Gloria
· Dep. Leonete Martelotta: Carmen Aline Torres e Marly Victório Araújo Costa
· Dep. Darcy Robalinho – Luzia Bárbara Manganelo Velloso e Denise Silveira

Hermenegildo

SECRETARIA DE ESTATÍSTICA: Ana Lucia Paredes Pina Caldas

SACOLA DO AMOR: Glaucia Lessa Heier Gallindo e Laodice Maria de Azevedo

OFICINA ARTESANAL ESTER NASCIMENTO: Anna Maria Benincasa de Souza, Bernadete
Matos Sosuto de Souza, Celia Lopes Miranda

ENXOVAL DO BEBÊ: Bianca Benincasa de Souza de Lima

UPH – UNIÃO PRESBITERIANA DE HOMENS

Presidente: – Diác. Jorge Sarito da Silva Leite
Vice-Presidente: – Leonardo Corrêa Rosa
Secretário: – Luiz Felipe Moreira Teles
Tesoureiro: – Alfredo Martins Nucci

Representante do Conselho: Presb. Esequias Costa Sales

BEM CASADO

Coordenadores:
– Diác. Faustino do Nascimento Filho e Júlia Marques Pires Chaves
– Diác. Leonardo Coelho de Medeiros e Julia Regis de Medeiros
– Diác. Rogério Tureta Marangone e Vânia de Castro Marangone
– Presb. Raner Jogemias Soares da Silva



REPRESENTAÇÕES
As Representações são constituídas por nomeações feitas pelo Conselho por obrigação
estatutária e/ou para marcar a presença da Igreja Presbiteriana de Botafogo junto a
diversas instituições, cuja atividade a Igreja mantenha laços históricos e/ou cujas
atividades espraiem o ministério da Igreja incluídas também, aquelas que, embora a
igreja não tenha representação formal, mantém estreita ligação.

ABRIGO PRESBITERIANO – Ana Lucia Paredes Pina Caldas
BRASIL PRESBITERIANO – Presb. Paulo Severino da Silva
DESAFIO JOVEM – Júlia Marques Pires Chaves

– Faustino do Nascimento Filho
INPAR – Presb. Vitor Camarinha da Silva
LAR SAMARITANO – Lusinete Alves de Almeida
Mackenzie Rio – Presb. André Ricardo de Almeida Ribeiro
MISSÃO CAIUÁ – Elenice Arruda
SASE – Diác. José Marques Baía
ULTIMATO – Marcia Brochado Severino da Silva

AGENDA PARA 2019

JANEIRO
01 de janeiro Confraternização Universal
06 de janeiro Epifania do SenhorDia da liberdade de culto

FEVEREIRO
03 de fevereiro Dia do Homem Presbiteriano
10 de fevereiro Dia da Mulher Presbiteriana

MARÇO
05 de março CarnavalDia Mundial de Oração
08 de março Dia Internacional da mulher
10 de março Primeiro culto protestante realizado no Brasil

Aniversário da SAF-Botafogo

ABRIL
14 de abril Domingo de Ramos
21 de abril Páscoa

Café da manhã de páscoa
Culto da Ressureição
Cantata do Coro Marcello Ganter
Feriado Tiradentes

22 de abril Descobrimento do Brasil
23 de abril Feriado religioso

MAIO
01 de maio Dia do Trabalho
12 de maio Dia das mães
01 de maio Aniversário Rev. Diego Stallone
02 de maio Aniversário Rev. Miguel Marques
19 de maio Dia do Jovem Presbiteriano



JUNHO
02 de junho Ascensão do Senhor
09 de junho Pentecostes
12 de junho Dia dos namorados
20 de junho Feriado de Corpus Christi

JULHO
07 de julho Aniversário da IP Botafogo

Coro Marcello Ganter na escadaria
Distribuição de Bíblias

09 de julho Dia do Diácono
20 de julho Dia do amigo
28 de julho Dia do Adolescente Presbiteriano

AGOSTO
05 de agosto Dia do Presbítero
11 de agosto Dia dos pais

SETEMBRO
07 de setembro Independência do BrasilAniversário do INPAR
08 de setembro Dia do Seminarista
15 de setembro Dia da Escola Dominical

OUTUBRO
01 de outubro Dia Internacional do idoso
12 de outubro Dia das crianças
15 de outubro Dia do professor
21 de outubro Dia do comerciário
31 de outubro Dia da Reforma Protestante

NOVEMBRO
01 de novembro Aniversário Rev. Cid Caldas
02 de novembro Feriado de Finados
11 de novembro Dia Nacional da SAF
15 de novembro Proclamação da República
19 de novembro Dia da bandeira
20 de novembro Dia Nacional da Consciência Negra
24 de novembro Cristo, Rei do universo
28 de novembro Dia Nacional de Ações de Graças

DEZEMBRO
01 de dezembro Primeiro domingo do Advento
08 de dezembro Dia da Bíblia

Coro Marcello Ganter na escadaria
Distribuição de Bíblias

17 de dezembro Dia do pastor presbiteriano
24 de dezembro Culto das luzes
25 de dezembro Natal
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