
Rodrigues - 2º andar. Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

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
PÃO, LEI OU INFLUÊNCIA? ONDE ESTÁ O VERDADEIRO EVANGELHO

Mt 16:05-12

Acho que esse texto começa de uma forma engraçada. Jesus falando de uma coisa
e os discípulos pensando em outra. Eles continuam andando com Jesus. Acabaram de
presenciar a discussão de Jesus com fariseus e saduceus e o pedido desses por sinais.
Agora foram para o outro lado do mar da Galileia.

Jesus continua a ensiná-los. Agora ele quer aplicar e esclarecer uma vez mais o
que acabara de acontecer. Mas...

Os discípulos sabiam que precisariam de comida e esqueceram o pão. Eita
problemão! Já estão do outro lado. Lugar de gentios. Um judeu não come comida, nem
pão, feito por gentios. E agora o que faremos? Não vamos ter o que comer! Talvez discutissem
até entre si de quem era a culpa.

Desatentos por causa do “problema” repentino, se desconectaram do momento que estavam
vivendo. Perderam a percepção do entorno. Estavam desligados do que estava acontecendo. Isso
é sempre perigoso. Perder a conexão com Jesus. Não fazer uma correta avaliação do momento da
história em que se está e só se preocupar com as necessidades básicas.

É exatamente neste momento que Jesus chama a atenção para algo existencial –
o cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Isso precisa ser refletido. Isso é
transformador na sua história, na sua relação com Deus, no seu viver religioso. Aí está
a diferença entre uma religião verdadeira e a mentira dos homens.

Primeiro é importante lembrar que sem a levedura do fermento, não é possível
cozinha o pão. Então, o pão precisa do fermento. Contudo, existem bons fermentos e
maus fermentos. Há fermentos que estragam o pão.

Jesus diz que o fermento dos fariseus não faz pão. Não produz resultados. Seu
resultado não faz o pão que alimenta. Porque fariseu entende a religião como leis, normas
e regras. Jesus, na verdade, está dizendo para tomarmos cuidado para não definir a fé
cristã como exercícios externos e esquecermos de que, o que verdadeiramente importa,
é o estado do coração. Esta é uma advertência para aqueles que tem uma tendência de
viver um legalismo que domine sua fé.

Jesus diz que o fermento dos saduceus também não faz pão. Saduceus tinham
como prioridade religiosa a riqueza, a aristocracia e a política. Isso também não faz pão.
Não alimenta. Aqui, Jesus está chamando a atenção para o perigo de transformar a fé
cristã num conquistar de bens materiais e/ou convertê-lo em discurso político. Aqui o
que está em jogo é nossa escala de valores. Mas, os discípulos estavam preocupados porque
esqueceram o pão e quando Jesus fala de fermento, eles se sentem como o transgressor
descoberto em sua transgressão. Coitados!

Jesus os adverte, com a mesma advertência que fizera antes (v. 1-5) a fariseus e
saduceus que queriam ver sinais. Pois aqui, a preocupação com a falta de pão, revela que
eles não reconheceram o poder de Jesus. Ele acabara de multiplicar pães e peixes.

Agora, junte isso tudo e entenda que Jesus está nos exortando sobre a veracidade
da fé que se tem conectada a forma de viver. Vida só de regras; fé que se baseia em
influências (materiais e políticas); assim como a falta de fé na ação de Deus (suprir até a
necessidade de pão) são reflexos de uma vida cristã que não está firmada no Mestre.

Rev. Cid Caldas



SETE MOTIVOS PARA ABANDONAR SUA IGREJA
Lucas 24.13-35
(Continuação)

Autor: Pr. Franco

4O MOTIVO: SAUDOSISMO – VS. 19

“És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém,
ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes
perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a
Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em
obras e palavras”.

Jesus falou diversas vezes que iria voltar para o Pai e que seus
discípulos iriam fazer obras maiores do que as que ele fez, mas, mesmo
assim estes dois abandonaram a Igreja, pois aquele “... que era varão
profeta, poderoso em obras e palavras...” havia morrido. Jesus já era.
Estava morto. Suas obras pertenciam ao passado.

O dicionário define saudosismo como culto ao passado. Este é um
dos principais motivos pelos quais muitas abandonam suas igrejas:
Eles vivem do passado. Ah! No tempo daquele outro pastor, sim, a gente via
o poder de Deus. Ah! Antigamente a Igreja orava mais, buscava mais a presença
de Deus. Ah! No tempo dos apóstolos é que havia poder. Ah! No tempo de
Jesus... E, assim vão caminhando e se distanciando, sem entender que
o poder de Deus está à disposição de todo aquele que se santifica e que
Deus se manifesta hoje em dia no meio do seu povo com a mesma
graça e misericórdia de outrora.

É interessante observar que foi exatamente no momento do maior
dos milagres de todos os tempos, a ressurreição, que este dois pensavam
que o poder de Deus havia cessado.

Meu irmão, você acha que sua Igreja anda sem poder? Cuidado!
Pode ser que você esteja virando as costas e esteja perdendo de ver as
maravilhas de Deus. Mas, se for mesmo verdade que sua igreja anda
assim, meio sem poder, não a abandone nesta hora difícil. Seja você
aquele que vai iniciar um incêndio espiritual ali. Dedique-se ao estudo
da Palavra de Deus, à oração e ao jejum, às boas obras e ao amor
fraternal. Pague o preço. Não use isto como desculpa, pois, pode ser
que quem está frio e sem poder seja você mesmo.



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.

ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO
Você que fez sua inscrição terá a
oportunidade de deliciar hoje um
lauto almoço. Nosso almoço terá
como temática o aniversário da
Igreja. Teremos um cardápio
gourmet para adultos e outro para
as crianças. Coisa fina! Você não
pode ficar de fora. Se prepare para
comer uma “carne ao molho
bourguignon”.

WORKSHOP GASTRONÔMICO
No próximo dia 29 teremos mais
um Workshop Gastronômico às
14h, Nossa Chefe será a sócia
Vânia Marangone. Vamos
aprender como fazer deliciosos
biscoitos com uma cobertura
especial.

CANTATA ERAM DOZE
No domingo, dia 30, às 18h vamos
ter aqui em nossa Igreja um
musical falando da história e
mensagem que nos deixaram os
12 discípulos de Jesus.
Oportunidade de reflexão sobre o
tipo de discípulos que temos sido.
Será realizada por um grupo de
homens de nossa Igreja e promete
trazer momentos de profunda
reflexão.

FESTA JULINA
Nossa tradicionalíssima Festa
Julina acontecerá no próximo dia
06 de julho, a partir das 15h.
Como sempre, pela gentileza e
instrumentalidade de nossa irmã
Mariúza e nosso querido Paulo
Davi, nossos adolescentes estão
coordenando esta festa cujo
objetivo é um só – comunhão.
Registre aí:

Local - ICE - Instituto Carioca de
Educação
Endereço: Rua São Salvador, 49 -
Flamengo, RJ

Horário: 15h às 20h - Data – 06 de julho



CONFRATERNIZAÇÃO DA SAF
COM A UPH
Será no dia 13 de julho no hall do
hotel Ibis Copacabana. Faça sua
inscrição com Solange Ribeiro.
Investimento $ 20,00.

MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO
O Conselho da Igreja sensível ao
apelo de irmãos que tem tido
dificuldade em trazer seus dízimos
e ofertas tendo em vista o
fechamento da agência bancária
perto daqui, adquiriu uma máquina
de débito para facilitar a entrega de
dízimos e ofertas. Esta máquina está
localizada na entrada da Igreja sob a
administração da Junta Diaconal. Se
você desejar utilizá-la, se dirija a um
dos diáconos, faça sua contribuição
diretamente na conta da Igreja, retire
o recibo, coloque num envelope e
consagre ao Senhor no momento do
ofertório. Somos um povo fiel a Deus!

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 29 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.

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, Clemente
Fontenele (filho da Natália) 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
Dia 25: Luiz Felippe Silveira
Santos (2539-2625); Dia 26:
Marlene do Carmo Bittencourt
(2539-3596); Dia 29: Lucas Feitosa
Bezerra, Esther Dusi  Vilela (2565-
7151).



ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Adriana Manhães
Santos Simões, Artur Corval Vieira,
Darci Castilho Corval, Driely
Rodrigues, Igor Seemann,
Jacqueline Janeiro Simões, Mária
Valéria, Nilcea S. do Carmo,
Renata Correia Cavalcante,
Rodrigo Amaral do P. Porto 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: Paulo Nascimento

Diáconos: Leonardo Medeiros, Marco Aurélio,

Rogério Andrade

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sonia

Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Inês Jarque/ Quarteto 4Cantos

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Sulamita Rocha e

Enf. Afia Mendes

Som: Lucas Feitosa

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Mário Filipe

Diáconos: Faustino Filho, Michel Jarque,

Joaber Sales

Recepção: Manhã: Sonia Leite e Ana

Benincasa

Noite: Izabel Nascimento e Deuzélia Dutra

Música:Stella Junia/ Quarteto Alma

Noite: Eterna Mocidade

Assistência Médica:Dr. Mário Filipe e Enf.

Silvania

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: Órgão

Saudação e acolhimento
21 NC – Deus de Abraão
Oração de adoração e louvor
43 NC - O Deus de Amor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 63
68 NC – Necessidade
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Nelson de Paula: “Salmo 23 - Julio de
Oliveira”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
63 NC – As muitas Bênçãos
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Nelson de Paula: “Pai Nosso - Julio de
Oliveira”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

300 NC - Igreja Militante
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Nelson de Paula: “A Cidade
Santa”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Quero subir

Saudação e acolhimento

Cântico: Vem, aviva

Oração de adoração e louvor

Cântico: Deus Forte

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 139

Cântico: Se não fosse teu amor

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Ousado amor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Eu vou construir

Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: A alegria do Senhor

Bênção

Tríplice Amém

Cântico: Brilha Jesus



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                   Botafogo  

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

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

CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº20– 23 de junho de 2019                                                                                                                                            

 O jogo da memória   
                       “Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao pescoço;  
            escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de  
                                              Deus e dos homens” Provérbios 3:3-4 
              “Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.” Salmos 119:11 
 
                                            
 
                                                                           
 
                                                                     
                                                                   
 
                                                         
                         
 
            
                     
                                                                                                                   

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

                Por incrível que pareça, a campeã do jogo de memória era a vovó Cidinha. 
Cabecinha privilegiada, mesmo já tendo completado 90 anos. Não perdia uma, 
mesmo quando jogava com Clarinha ,a caçulinha da família . 
               - Não é possível vovó Cidinha, a senhora está acertando tudo... por acaso 
está “roubando”???Ou então tem olhar de RX, igual ao super – homem... 
               - Calma Clarinha , deixa de ser nervosinha . O segredo é ter atenção, não 
se distrair e guardar as figuras de cor. Por falar nisso, “de cor”... você sabe de onde 
vem essa expressão?  
              - Vovó, você sabe um montão de coisas! Fala aí, porque essa eu não sei.  
              - Bem, “saber de cor” é saber “de coração”. Vem lá da França e quer dizer, 
decorar, memorizar. 
              - Mas memorizar é uma coisa que a gente faz com o cérebro... 
              - Claro! Mas foi numa época em que as pessoas achavam que o coração era 
o local da inteligência e do pensamento. Aí, saber “de coração” (“savoir par coeur”, 
em francês) era igual a saber de memória, decorar. E em inglês, “to know by heart”, 
saber de cor. 
                         
            Tem muitas coisas que conseguimos saber de cor, de tantas vezes que 
falamos ou praticamos. E, na nossa historinha de hoje, aprendemos com a 
vovó Cidinha o que significa aprender com o coração, guardar no coração.    
           Na Bíblia, em várias passagens, podemos observar qualidades que 
devem ser guardadas no coração e na mente, e sabidas de cor. O livro de  
Provérbios nos fala sobre algo importante que devemos lembrar: sermos leais 
e falarmos a verdade em tudo o que fazemos . Lá diz para “gravarmos” em 
nossa mente ( o autor acha tão importante que diz para  “atá-las ao pescoço”) . 
Isso não é possível, mas ele quis dizer que são duas qualidades que nunca 
devem ser esquecidas. Se nossa mente fosse um caderno, devíamos fazer essa 
anotação ou marcar com post-it ,para não esquecer nunca, em casa, na escola 
ou em qualquer lugar. Quando somos leais e gentis com as pessoas, elas ficam 
alegres e isso agrada a Deus. E quando somos verdadeiros e honestos, as 
pessoas confiam em nós. Lembre-se que Deus é sempre confiável. Bjos,Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (saiba mais em Provérbios 3/ Salmos 119:9-16  / Oséias 6:3 )                                                                                                                                                                                                                                          

 

“Guardo no coração as tuas 

palavras...” 

            Salmos 119:11 

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 !!! Vamos começar o Culto das  
       crianças. Hoje temos algum visitante?  
Bem vindos, no nome do Senhor!!  

Dê um bom dia ao amigo do lado!!  
                                    
2-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 ! 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos dizer ao nosso Deus como  
Ele é maravilhoso!!  Quem gostaria de conduzir essa oração? 

4-Leitura Bíblica no mês de junho– Salmos 40:1-3 

5-Versículo do mês de junho para memorizar:  

“...já não sou eu quem vive , mas Cristo vive  

             em mim.” Gálatas 2:20a 

                    
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Deus nos ajuda e nos  
ama ! Vamos agradecer a Deus todas as bênçãos da semana?.  
Quem gostaria de orar, agradecendo a Deus pela vida?   

7-Mensagem – Tia Ilda 
8- 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! 

9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de junho 

           "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 
         

BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS  01/06 10 ANOS 

HELOISA DA SILVEIRA COSTA HERMENEGILDO 03/06 4 ANOS 

TIA SANDRA PINA (Amigos de Jesus) 03/06  

TIA LETÍCIA PARADELA (Cordeirinhos) 04/06  

TIO PEDRO PARADELA (Cordeirinhos) 04/06  

JOÃO MIGUEL PRIMO MOTA 06/06       4 ANOS 

TIA ILDA ( Coordenação geral) 08/06  

YGOR ROSA MONTEIRO 12/06       9 ANOS 

 LAURA HERINGER DE MELO SILVA 13/06       2 ANOS 

ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06        7 ANOS 

TIA ELISE (Cordeirinhos) 14/06  

BETINA VILELA TORRES PINTO BRAVO 18/06         1 ANO 

TIA JORGIANA (Cordeirinhos) 20/06  

 TIA ESTHER (Amigos de Jesus) 29/06  



SAF EM AÇÃO

MêS dO MEiO AMbiEntE
“E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas

que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as
árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento”.
(Gênesis 1:29 )

          Durante o mês de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio
Ambiente, mais precisamente no dia 5.  Essa data foi instituída pela ONU
em resolução de 15/12/1972 com o objetivo de relembrar às nações a
necessidade de preservação da natureza.
          Deus, o nosso Criador, deixou as instruções para cuidarmos do
que seria o nosso Jardim, não só para embelezar a vida no planeta que
habitamos como também para a alimentação dos seres humanos e de
todos os animais da terra (Gn 1:30).
         Tudo foi planejado cuidadosamente, como a polinização feita pelas
abelhas e a transferência de sementes pelos pássaros, assim o reino animal
e vegetal participam trabalhando juntos para a continuidade da vida na
Terra.
         Então é uma responsabilidade que temos: fazer a nossa parte
diariamente, mesmo que sejam com pequenos gestos, para proteger aquilo
que Deus criou para todos nós.
        Assim Deus nos ajude e oriente!

Carmen Aline Vilela de Sena Torres
Coordenadora do Departamento Leonete Martelotta

Li E RECOMEndO!

Sobre o casamento, diz o Apóstolo Paulo em Efésios 5.32 que –
 grande é este mistério.

Pensando bem, não é preciso ter sido um apóstolo de Cristo e nem
mesmo ser casado para perceber que na relação entre um homem e uma
mulher, vive-se bênçãos e grandes alegrias, contudo, também há desafios
que são difíceis de entender.

O Rev. Timothy Keller, pastor na Igreja Presbiteriana do Redentor,
em Nova Iorque- EUA, e sua esposa Kathy, nos ajudam a refletir e aprender
sobre o casamento no livro ora recomendado, e o resultado é singular.
Principalmente porque os dois utilizam boa parte do livro para falar justamente
sobre o significado do casamento, lembrando que o casamento “foi instituído
por Deus e que foi criado para refletir o amor salvador de Deus por nós em
Jesus Cristo. Por isso o evangelho nos ajuda a entender o casamento, e o
casamento nos ajuda a entender o Evangelho.” (Introdução, p. 18).

 Assim, passando por um diagnóstico da nossa cultura, das relações
em nosso tempo, pelo valor da família, pelos respectivos papeis dos maridos
e esposas, pela vida de solteiro e, tudo isso, a partir do texto de Efésios 5,
Keller nos incentiva a pensar biblicamente sobre esta que é uma das fundações
do nosso mundo, a saber, a família. Uma experiência de enriquecimento
bíblico profunda.

Por tudo isso e mais, li e recomento “O Significado do Casamento”,
de KELLER, Timothy e KELLER, Kathy. Trad. Susana Klassen.  (São Paulo.
Vida Nova, 2012)

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

dEU CERtO? ... COntA PRA GEntE!
SORVETE DE FRUTAS RÁPIDO E DELICIOSO

Ingredientes:  1 lata de leite condensado; 1 lata de creme de leite; frutas
de sua preferência, palitos de sorvete.

Modo de fazer: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Depois
coloque em forminhas (pode ser copo) e os palitos de sorvete (se
não tiver improvise - use sua imaginação). Se quiser, adicione sua

fruta preferida em pedaços grandes (fica maravilhosamente gostoso).
Em seguida coloque no freeze para congelar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



AnivERSARiAntES dE JUnHO
De coração dai graças ao vosso Eterno Pai!

         11 – Bernadete Matos Souto de Araujo
        26 – Denise de Oliveira Costa Hermenegildo
        30 - Mary Angela Benford Merci

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              nALvA PEREiRA CALdAS

  “Pagai a todos o que lhes é devido:... a quem honra, honra.”

(Rm 13:7 )

 Em reconhecimento à importante contribuição no desenvolvimento
da saúde em nosso Estado, Nalva recebeu o Prêmio Anna Nery na Saúde,
concedido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

A SAF Botafogo, como Família Maior, se alegra e também se sente
honrada.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

vAi ACOntECER E vOCê nÃO POdE PERdER.
AnOtE EM SUA AGEndA!

Junho:
27 – 15h00 – Receberemos a Materna Rio (cuida das crianças do INPAR)
29 – 14h00 – Workshop Gastronômico, com Vania Marangone e seus
maravilhosos biscoitos. Valor: RS 20,00
30 – 15h30 – Reunião da Comissão Executiva
Julho:
07 – 10h00 -  Distribuição de Bíblias à porta da Igreja, enquanto o Coral

Marcelo Ganter louva ao Senhor na escadaria da Igreja.
13 – 14h00 - Confraternização da SAF e UPH, no Ibis Hotel de Copcabana

(Rua Constante Ramos, 96). Valor do ingresso: R$20,00
22 – Almoço (12h30) e Plenária (16h00)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Você sabe quem encontra doçura no conselho cordial?
Leia Provérbios 27 e encontrará a resposta.

ACOntECEU E SOMOS GRAtAS A dEUS
Sabatina Bíblica: “Construindo os muros com Neemias” – Com

esta programação foi dado início às celebrações pelo aniversário
de organização da nossa Igreja. Todos participaram com muito
entusiasmo, garra e alegria. 
Certamente, ano que vem, ninguém vai querer ficar de fora da
SAbAtinA bÍbLiCA.

Oferta para Moçambique  – A marcha realizada rendeu R$ 500,00. Este
valor já foi depositado na conta da APMT.

Novas sócias:  Na Plenária de maio foram recebidas: Ana Carolina da
Cruz Lima (Deptº Hercília Ubaldo)  e Maria de Lourdes Valente
Bittencourt  (Deptº  Maria Azambuja). Nossa oração é  que a
SAF Botafogo seja uma bênção em suas vidas e que elas sejam
bênçãos na SAF.

Missão Caiuá - A SAF BOTAFOGO respondeu generosamente ao
nosso apelo: 41 kg de arroz, roupas, brinquedos, calçados,
cobertores, livros devocionais,  Bíblias e Novos Testamentos.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AtividAdES FiXAS dA SAF bOtAFOGO!

Para que as mesmas aconteçam é necessário sua participação e
colaboração!
Reunião de Oração– Toda a quarta-feira, de 15h00 às 16h00,  estamos

orando, no Santuário, agradecendo, suplicando por nós e
intercedendo por todos que nos pedem. Venha unir-se a nós.

Oficina de Artesanato Ester Nascimento  – Toda terça-feira, de 9h00
às 17h00, no Salão Rev. Miguel Rodrigues. Venha nos ajudar
com seu talento, na confecção de peças para o Bazar de Fim do
Ano. Certamente sua senana ficará mais alegre, após passar um
dia em confraternização conosco.

Enxoval de Bebê – Com sua contribuição, são entregues enxovais,
às mães carentes. É um trabalho não só de ação social, mas
também de evangelização, pois junto ao enxoval é colocada uma
Bíblia. Em toda Plenária você tem o avental à porta e pode
contribuir.

Sacola do Amor – Sabemos que os tempos estão difíceis e muitas
pessoas necessitam de cestas básicas para sobreviver. Ajude a
SAF a continuar a relizar essa obra e mantenha sua contribuição
em dia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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