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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

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

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
FÉ DE GENTE DIFERENTE

Mt 15:10-20

Esta passagem é especial e de uma gravidade que uma leitura rápida ou
desatenta não nos permitiria colher a riqueza que este quadro nos oferece.

Veja que este é o único momento em que  Jesus saiu da Palestina. Ele vai
além dos limites do seu povo. Mas, também esta passagem é sui generis porque
Jesus está falando com uma mulher (isso por si só, já era para a cultura,
complicado), mas ela era cananeia., outra complicação. Pois, os cananeus eram
inimigos ancestrais dos judeus.

As palavras de jesus para ela não são suaves, são duras. A compara, bem
como a sua filha, a cachorros e suas necessidades alimentícias. Duras palavras.

Aprenda que a palavra salvadora de Jesus não é apenas para alguns
privilegiados, visa a alcançar todo homem e mulher completamente. Perceba
que, mesmo fora do território de seu povo, Jesus está ao alcance da necessidade
humana. Entenda que não é a condição das pessoas que determinam a
misericórdia e a graça de Jesus.

Mas, é curiosa a reação dos discípulos. Não é uma reação misericordiosa, é
uma reação de quem está incomodado com aquela situação. “Jesus, resolve logo
isso e manda essa mulher embora”! Ô falta de sensibilidade!

Diante de Jesus estava um problema; algo real, sentido e necessário na
vida daquela mulher e sua filha.

Aqui chegamos ao ponto. As pessoas têm necessidades e estas precisam de
suprimento.

Primeiramente, Jesus a atende – Ela experimenta amor. Amor que não
tem a ver com o que ela podia oferecer, pedir, receber, dar ou dizer. Não foi sua
naturalidade, o local em que se estava, condição social ou capacidade de
convencimento. Jesus a amou e reconheceu-lhe a fé. Fé que remove montanhas;
que faz do pouco, muito.

Foi amor que esta mulher sentiu ao ver por detrás das palavras de Jesus e
que lhe fez resistir a aparente recusa de Jesus; foi amor que a fez se aproximar
de um estrangeiro; foi amor que a induziu a clamar por sua filha. Muito pode um
coração pleno de amor.

Mas, perceba que o sustentáculo desse amor é algo muito maior – a fé! Veja
como ela chama Jesus – filho de Davi!. Essa era uma expressão messiânica e
que reconhecia em Jesus poder. Assim, ela revela uma fé prática, que adora a
Jesus, pois reconhece quem Ele é e o poder que Ele tem.

Você pode até dizer que ama e que tem fé, mas desiste das coisas, das
pessoas e circunstâncias com facilidade. Essa mulher cananeia nos ensina ainda
a importância da perseverança. Aprendemos muito com necessidade de
perseverar. Ela fala com Jesus (ora), mas vai atrás de sua bênção porque tem a
certeza de que Jesus pode fazer.

Atitudes de um pessoa que foge ao padrão estabelecido, mas que nos ensina
o que é um amor audacioso, uma fé verdadeira e uma perseverança apaixonada.

Rev. Cid Caldas



SETE MOTIVOS PARA ABANDONAR SUA IGREJA

A cada ano milhares de brasileiros se convertem e ingressam
numa igreja evangélica. Mas, também, a cada ano, muitos abandonam
suas igrejas, fazendo-as parecer um imenso corredor: muitos
entrando pela porta da frente; um bom tanto deles saindo pela porta
dos fundos.

Conversando com os “desviados” (é assim que nós os chamamos),
ouvimos diversas explicações. Alguns dos motivos apresentados até
que são relevantes; outros, porém, são meras desculpas. Mas, no
fundo nós sabemos que “... nada pode nos separar do amor de Deus”;
em outras palavras, nada é suficientemente forte para afastar da
casa de Deus um verdadeiro filho de Deus.

Este fenômeno, no entanto, não é novo. Se considerarmos que
a igreja cristã nasceu na manhã da Páscoa, no dia da ressurreição
de Jesus, então, à tarde daquele mesmo dia ela já tinha dois
“desviados”. Leia atentamente o relato bíblico do discípulos no
caminho de Emaús (Lucas 24.13-35). Aos que abandonaram suas
igrejas ou estão pensando em fazê-lo, quero dizer-lhes as mesmas
palavras de Jesus àqueles dois discípulos a caminho de Emaús: Vocês
são LOUCOS E DUROS DE CORAÇÃO! Sei que estas palavras são
pesadas, mas é exatamente isto que significa a frase de Jesus: “Néscios
e tardos de coração para crer...”.

Porque Jesus foi tão severo com eles? Porque seus motivos para
abandonar a igreja eram banais e fruto de seus corações endurecidos.
Inacreditavelmente, estes mesmos motivos podem ser encontrados
nas conversas com os “desviados”.

As palavras de Cleopas e de seu companheiro de viagem revelam-
nos toda a verdade de seus corações. Vamos analisar o texto? Vamos
ver quais motivos levaram estes dois a fazer tal loucura?

(Continua)

Autor: Pr. Franco



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.

ANIVERSÁRIO DE NOSSA
IGREJA
Começaremos as comemorações
do aniversário da Igreja na próxima
semana. Teremos um mês de
intensa programação e
mensagens especificamente
voltadas para nossos corações.

Teremos os seguintes pregadores
e programações especiais, tome
nota:
01/jun – Sabatina Bíblica
02/jun – Rev. Miguel Marques/Rev.
Jouberto Heringer
09/jun – Pb. Antônio César/Pb. Esequias
Sales
15/jun – Jantar dos Namorados
16/jun – Rev. Robinson Grangeiro/ Pb.
Eduardo Gouvêa
23/jun – Rev. Davi Charles Gomes/Rev.
Diego Stallone
30/jun – Rev. Cid Caldas/Cantata Eram
Doze
06/jul – Festa Julina
07/jul – Rev. Roberto Brasileiro/Rev.
Sandro Mattos/ Coro na Escada e
distribuição de Bíblias

RECONSTRUINDO OS MUROS
COM NEEMIAS
Esta é a temática da sabatina
bíblica que ocorrerá no próximo
dia 01 de junho, sábado, a partir
das 15h. Você já pode fazer sua
inscrição com a diretoria da SAF
ou com nossa irmã Luzia Velloso.
É uma festa de comunhão,
conhecimento bíblico e
brincadeiras. Não deixe de
participar.

PLENÁRIA DA SAF
Hoje, dia 26, às 16h, a SAF estará
reunida. Você que é sócia é
carinhosamente convocada a estar
presente e trazer alguma
convidada.



REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
Nossa Junta estará reunida hoje,
às 16h30min no 3º andar, na sala
dos adolescentes.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 01 de junho, sábado. Se você
deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe
não está na hora de você tomar
essa decisão.

ANIVERSÁRIO DO ABRIGO
PRESBITERIANO
Nosso Abrigo completa mais um
ano de existência e a celebração
será um grande dia de comunhão
e celebração. Começará às 10h,
do dia 08 de junho, com a
celebração de um culto de
gratidão. Teremos um dia de
atividades, um saboroso almoço
(você já pode adquirir seu
ingresso), uma festiva programação
e, ao final, um delicioso chá. Nossa
Igreja tem apoiado esta obra do
Senhor e você faz parte disso.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, começando
às 19h, nossa igreja, sob a
liderança da UPH, se reúne para
orar. Nesta oportunidade oramos
por nossas vidas, pelos nossos
pedidos de oração e uns pelos
outros. Você é convidado para vir
ter comunhão e colocar diante do
Senhor as suas petições.

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, Eliane Cristina
Soares, Ivanete da Silva de
Carvalho, Jaira Botelho Moura,
Marcos Muniz, Maria Aparecida
(mãe Diác. Jorge Sarito), Naly
Miranda (idosa), Peggy Barbetta
Soares, 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:Diac. Leonardo Coelho de
Medeiros (2671-6212).Dia 27:
Antonieta Pinheiro de Araujo
Nascimento (3025-0703); Dia 28:
Maria da Glória Arruda (2527-
0128); Dia 29: Mateus Bernardes
Azevedo (3649-9031);Dia 30:
Isabella Martins Jarque (2558-
0328), Matheus Dias Araujo (3083-
4410);Dia 31: Rebecca Heinzle
Sathler (2255-3903),Maria de
Jesus Oliveira da Silva (2541-
6324); Dia 01: Maria Aparecida da
Fonseca (2204-1941),Sonia



Cristina Firmo Simões (99913-
3355), Guilherme Portes Santos
Sobrado Silva  (3217-7653),
Beatriz Regis de Medeiros (2671-
6212).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Ana Beatriz Albeny
Coelho, Elza Martins Scorsato,
Joel Robert Karp, Jorge Luiz Alves
da Fonseca, Marcia N. Baldi da
Fonseca, Maria Aparecida Nunes
Salles e Raíssa Silva Vieira. Que
Deus os abençoe e que possamos
vê-los outras vezes.

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.

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

CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Rogério Andrade, Jorge Sarito e

Aureliano Dutra

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, e Sônia

Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Inês Jarque/ Quarteto 4Cantos

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Sulamita Rocha e

Enf. Célia

Som: Lucas Feitosa

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Vitor Camarinha

Diáconos: Faustino Filho, Felipe Silveira e José

Baía

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia

Mendes

Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa

Música:Stella Junia/ Coro Marcello Ganter

Noite: Stella Junia/ Coro Marcello Ganter

Assistência Médica:Dra. Mário Filipe e Enf.

Célia

Som: Marcos Victório

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: Órgão

Saudação e acolhimento
03 NC – A Igreja em Adoração
Oração de adoração e louvor
04  NC - Culto à Trindade

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 67
48 NC – Amor e Gratidão
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4Cantos: “Ao Deus de Abrão louvai”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
09 NC – Aleluia ao Deus Trino
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos: “Exaltai o Senhor”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

400 NC - Oração por Proteção
Bênção
Tríplice Amém
Quarteto 4Cantos: “Bênção”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Reina em mim

Saudação e acolhimento

Cântico: Estrela da manhã

Oração de adoração e louvor

Cântico: Maravilhosa Graça

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 149

Cântico: Sonda-me, usa-me

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Confiarei

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Faça morada

Mensagem: Rev. Cid Caldas

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Venha o teu reino

Bênção

Amém Quíntuplo

148 NC – Oração da Noite



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                   Botafogo  

                                           Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030 
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                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº16– 26 de maio de 2019                                                                                                                                            

     Alegres, o tempo todo????  
                   “Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.Tende  
                    o mesmo sentimento uns para com os outros;...” Romanos 12:15-16a 

   “Jesus chorou.Então disseram os judeus :Vêde quanto o amava.” João 11:35-36 
 

                                            
 
                                                                           
 
                                                                     
                                                                   
 
                                                         
                         
 
            
                     
                                                                                                                   

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

               A 102A era uma turminha muito unida e amiga. E essa união era percebida 
em várias situações.  
             Na época das provas, estudavam juntos, trocando informações e tirando as 
dúvidas uns dos outros. Quando Carol venceu a corrida no recreio todos se 
alegraram com ela. Se havia jogo de basquete sentavam juntos na arquibancada do 
ginásio de esportes, com camisa da mesma cor e a alegria era geral. Na hora do 
lanche era um troca-troca sem fim: pão, biscoito, bolo e fruta, tudo compartilhado.  
              Mas, na vida, há momentos felizes, e outros, nem tanto. Um dia o 
cachorrinho do Thiago fugiu, o que causou uma super tristeza.  Ele ficou muito triste, 
encolhido num canto. Os amigos perceberam, se importaram e também ficaram 
tristes com ele, sempre tentando fazê-lo se sentir melhor. Não tinha sentido serem 
amigos só nos momentos alegres.  
              
          Acho que todo mundo pensa como eu. Quando tenho algum problema e 
fico triste, penso logo como seria bom se alguém pudesse me escutar e 
compreender. Todo mundo quer ser compreendido. Se estamos tristes, 
gostamos de ter alguém que nos faça sentir melhor e se estamos alegres 
queremos que o outro fique alegre também .Tento prestar bastante atenção 
para também agir dessa forma com as pessoas porque essa solidariedade é 
uma característica de Jesus que devemos aprender e praticar. Jesus se 
importava com todos. Quando seu amigo Lázaro morreu, Ele viu as irmãs Maria 
e Marta tristes e sabia como fazer para terminar aquela tristeza. Mas não fez 
logo o milagre. Antes de qualquer coisa mostrou muito amor solidário e chorou 
junto com a família de Lázaro.  
          “Jesus chorou” é o menor versículo da Bíblia, mas traz uma lição muito 
importante.  Sabemos que no final dessa história Jesus faz Lázaro voltar à vida, 
mas a grande lição dada por Ele é que: ser solidário na tristeza do outro é a 
melhor demonstração de amor cristão. Estar triste com os que choram e se 
alegrar com os que se alegram também são formas de transmitir força, carinho 
e amizade. Existe uma curiosidade em relação à alegria: um sorriso de um 
amigo provoca um sorriso em seu rosto, mesmo sem perceber. É contagiante.  
                                                                 Bjos, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                    

 (saiba mais em João11:1-46/ Romanos 15:1-13  / Romanos 12:9-21)                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


 
 

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!!!   Que bom encontrar os 
amigos de novo!!! Temos algum visitante?  
Bem vindo no nome do Senhor!!  
                                    

2-CÂNTICO : Deus tudo escuta- corinhos evangélicos 
O que você faz , o que você diz , Deus tudo escuta e tudo vê, vê , vê. 
Sim, Deus tudo vê , e escuta o Senhor , tudo o que faz ou diz você. 
É BOM JESUS NO CORAÇÃO!  
É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis)  
Andar com Ele , juntinho dEle .  
É muito bom ter Jesus no coração! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR:  
              Vamos dizer a Deus que o amamos!!  
           Nosso Deus é maravilhoso!!!                 
  Quem gostaria de conduzir essa oração? 
 

4-Leitura Bíblica no mês de maio– Salmos 19:1-4 

5-Versículo do mês de maio para memorizar:  

 

   “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 

 ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14:6 

                    
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Deus nos protege todos os  
dias . Vamos pedir que seja sempre assim e agradecer pela 
semana que tivemos no Seu cuidado. Quem gostaria de orar  
            agradecendo a Deus pela vida?  
  

7-Mensagem – Tia Ilda 
 
8- CÂNTICO : FALAR COM JESUS ( Cânticos de Salvação para 
crianças/APEC/vol. 1 nº63)  

Se conversarmos com Jesus , vai tudo bem ;  
Se conversarmos com Jesus , vai tudo bem ;  
Na minha vida aqui eu logo descobri  
Que se falarmos com Jesus , vai tudo bem 
 

9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de maio 

           "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 (1 a 12 anos) 
         Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do maternal (1 a 3 anos- de 9h30min até o final do culto 
matutino) 
UCP- 6-12 anos- desde 9h30min até o término do culto matutino nas 
atividades acima. Oficinas UCP e reunião plenária às 18h- Conselheira – 
Luzia Velloso 
         

HELENA ARRUDA LENZ CESAR 02/05 4 ANOS 

BRENDA LA PORTA DE FREITAS SOARES 08/05 11 ANOS 

MARIA CHAVES DO NASCIMENTO 23/05 5 ANOS 

TIA BÁRBARA SATHLER ( Sementinhas) 24/05  

MATHEUS DIAS DE ARAUJO  30/05 11  ANOS 

TIA ISABELLA ( Berçário/Cordeirinhos) 30/05  



SAF EM AÇÃO

FAMÍLIA
O mês de Maio é dedicado à Família, mas por acaso você já

parou para pensar sobre “o que seria Família”, ou até mesmo “o que
seria ser família”?

Mediante algumas leituras, descobri que a palavra deriva do
latim “ famulus”, que significa doméstico, servidores ou escravos.
(BEZERRA, 2019), e que segundo a Constituição Federal da
República Brasileira (BRASIL, 1988, p. 1), no art. 26, “A família,
base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.

Conforme Lima (2018), a Família é um dos conceitos jurídicos
que mais sofreu alteração nos últimos anos, fruto das transformações
verificadas nos valores e práticas sociais, desde a concepção do
casamento para formar a “família tradicional”, passando pela “família
anaparental” (constituída por pessoas que dividem a mesma estrutura
física e psicológica, com objetivos comuns. Ex.: dois irmãos ou duas
amigas), pela “família comunitária” (quando muitas pessoas moram
juntas e dividem a criação das crianças), ou mesmo a “família
homoafetiva” (formada por pessoas do mesmo sexo).

Cada um de nós viemos de uma família, seja ela rica ou
pobre, pequena ou grande, evangélica ou não, famosa ou não. Ou seja,
podemos dizer que ela é a base da nossa formação e vivência,
concordando com a definição da nossa Constituição, e de que deve ser
protegida.

Independentemente do tipo ou da origem da família, sabemos
que é através dela que aprendemos os primeiros valores, na formação
do nosso caráter e conduta, que provavelmente nos guiará por toda a
vida. Tipo, a percepção de como convivermos em sociedade, sobre as
questões do mundo, da necessidade de cuidarmos do nosso planeta,
de amarmos o próximo e algumas dicas de como fazermos nossa

AnivErSAriAntES dE MAiO
Que sua vida seja uma LUZ!

Que brilhe hoje e sempre pra Glória de JESUS!
01 – Rev. Diego Brito Stallone de Lima
02 – Rev. Miguel Marquees Rodrigues
05 – Cristina Helena Primo da Silva
        Sonia Regina Louro da S. Leite

31 – Maria de Jesus Oliviera da Silva

11 – Rachel Simplicio Ferreira
      Waleska Maia Pimentel Vieira
13 – Marilene Duarte da Costa
16 – Lusinete Alves de Almeida

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
CAMPAnHA dO ArrOZ

Você que ama EVANGELIZAÇÃO e é sensível à AÇÃO
SOCIAL, faça a doação, até o domingo 16 de junho, de 1 kg de arroz (ou
mais) que será enviada para a MISSÃO CAIUÁ.

Pode entregar para Elenice Arruda, representante na  da IP
BOTAFOGO na MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

AnOtE EM SUA AGEndA!

29/05 – 14h00 Visita à CASA ROBERTO MARINHO (promovido pela
Federação Rio)

01/06 – 15h00 - RECONSTRUINDO OS MUROS COM NEEMIAS –
Este é tema da GINCANA BÍBLICA, deste ano. Será o evento

que dará início às celebrações do aniversário de nossa Igreja.
Você precisa somente estudar o Livro de Neemias e se inscrever.
E por que se inscrever? Porque, como sempre acontece, os

participantes são divididos, previamente, em grupos.
Estudando e participando da GINCANA BÍBLICA, você crescerá

espiritualmente, com certeza.
Não perca esta oportunidade e procure a Elenice Arruda e/ou
Luzia Velloso e dê o seu nome.

08/06 – 10h00/16h00 – FESTA DO ABRIGO, Rua Lins de Vasconcelos,
419.

15/06 – 10/16h00 – ANIVERSÁRIO DA FEDERAÇÃO RIO – Igreja de
Copacabana - Rua Barata Ribeiro, 335.

28/06 - Almoço (12h30)   - Plenária (16h00)
29/06 – 14h00 – WORKSHOP GASTRONÔMICO

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
Você sabe quantos hóspedes Neemias

recebia diariamente e que comida ele preparava para eles?
Leia Neemias 5 e encontrará a resposta.



~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Li E rECOMEndO!
Philip Yancey é norte-amercano, jornalista de formação e cristão desde

a infância.
Autor premiado, tem como sua obra magna “Maravilhosa Graça”.
Seus livros, como ele mesmo diz, são escritos “para mim mesmo,

escrevo livos para resolver questões que me incomodam, coias para as quais
não tenho resposta”.

Uma destas questões foi a oração e daí surgiu: “Oração: Ela Faz
Alguma Diferença?”

Que bom que ele fez isso! A ideia não foi fazer uma pesquisa bíblico-
exegética do tema, embora, claro, as Escrituras estejam lá, como dever ser.

Yancey, contudo investiga o tema com o olhar do coração, com as
dúvidas, os medos e as alegrias de quem deseja aprender a se relacionar com
Deus.

Dividido em cinco grandes blocos, começando justamente com este
“relacionar-se” com Deus e terminando na “prática da oração”, Yancey nos
abençoa com um livro que não apenas ensina, mas nos incentiva a orar.

Por tudo isso e, claro, muito mai, li e recomendo “Oração: Ela Faz
Alguma Diferença?”, de Philip Yancey (Editora Vida, Ano 2007).

Rev. Diego Stallone
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

ACOntECEU E FOi “SUPiMPA”
CHÁ DAS MÃES & MINI-BAZAR - Aconteceu no dia 11, 15h00, no
Salão Miguel , que estava lindamente decorado e registramos a presença
de 60 pessoas. Na devocional, tivemos a mensagem trazida pelo
Rev.Diego Stallone, louvor com solo do Diácono Nelson de Paula
Pereira e ao piano Inês Rufino Martins. No momento musical tivemos
Sueli Oliveira Amaral, acompanhada também pela Inês. Houve perguntas
sobre “Mães da Bília” e o lanche estava maravilhoso. Muito nos alegrou a
presença da Federação Rio e sócias das SAFs São Cristóvão, Copacabana
e Caçapava e de amigas não crentes (ainda).
VISITA À CASA ROBERTO MARINHO – Dia 16, 14h00. Tarde muito
agradável quando tivemos a parte cultural (visitando a Exposição “Oito
décadas de abstração informal 1940/2010”), lazer (passeando pelo
belíssimo jardim) e gastronômico (fazendo delicioso lanche no bistrô).
WORKSHOP “A Linguagem das Flores” – Dia 18, 14h00. Tarde
memorável quando cada participante fez seu arranjo com flores naturais.
Ricardo Albuquerque, o professor, ofereceu também um delicioso chá
inglês com bolos e pães feitos por ele.

caminhada ao longo da vida.
Mediante a suma importância e valor da família em nossas vidas e

formação, segue abaixo alguns versículos da Palavra de Deus:
“Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra

que o Senhor, o teu Deus, te dá. “ (Êx. 20:12)
“Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino

de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o
seu pescoço.”(Pv 1:8-9)

“Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.
Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.
Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles”! (Sl 127:3-5).

Conforme os ensinamentos do nosso Pai Celeste,  que consigamos
olhar para nós mesmos (refletir e transformar interiormente se necessário)
e sermos família (mudar conduta, melhorando o que está ruim), sendo bons
filhos e filhas, ainda que no auge das transformações dos valores na
sociedade.

Que Deus abençoe você e a sua família.
 Catarina Renice Galvão Wagner

        sócia do Departamento Hercília Ubaldo

AMiGA dO COrAÇÃO!!!

Hoje você poderá sair da Reunião Plenária com uma AMiGA dO
COrAÇÃO!

E por que dO COrAÇÃO e não dE OrAÇÃO?
Como é formada a palavra COrAÇÃO? COr + AÇÃO
Então como será essa AMiGA?
COr - Ela dará novo colorido à vida de quem ora e também daquela

que sabe: “há alguém orando por mim”.
AÇÃO - Você agirá em benefício da amiga ao OrAr por ela,

mesmo que ela não saiba ainda quem está orando.
Mas o mais importante é que, na palavra COrAÇÃO, se deletamos

o C ficamos com OrAÇÃO.
Quando oramos por alguém somos abençoadas, conforme está

em Jó 42:10:” Mudou o SENHOR a sorte de Jó, quando este orava pelos
seus amigos; e o SENHOR deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra.”

Assim, não saia hoje, sem participar da AMiGA dO COrAÇÃO.
Na Plenária de julho, domingo 28, haverá a revelação e você trará

um sabonete por quem você orou.
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