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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, 
Pb. Mário Filipe Bandeira Pereira, Pb. Paulo dos Santos Nascimento, Pb. Paulo 
Severino da Silva (emérito), Pb. Vitor Camarinha da Silva.

Diáconos
Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, Leonardo Coelho de Medeiros, Michel Beltrão Jarque.

Diáconos Eméritos
Antônio de Oliveira Nóbrega, José Marques Baía, Marco Aurélio de Jesus Oliveira 
Nóbrega.

Escola Dominical
Crianças: Desde o berço até aos juvenis, nossos pequeninos se reúnem em diferentes 
classes, que funcionam no EFOC - 3º andar e, como UCP - Botafogo, desenvolvem 
diferentes atividades, sob a Coordenação Geral de Ilda Marques de Andrade.

Adolescentes: EFOC - 3º andar :: Orientador: Lic. Diego Brito Stallone de Lima.

Moços: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales.

Adultos: Classe I - 1º andar :: Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de 
Oliveira Gouvêa e Luzia Soltesz.

Membros Novos: 1º andar :: Orientadora: Stila de Sousa.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h00 às 17h00, no Salão 
Social - 2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 1º Domingo, às 16h30min, no Salão Social - 2º andar.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h00, nas casas dos Adolescentes.   

UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas
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Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br
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Para Pensar
O Nascimento de JesusMateus 2:1-12

O nascimento de Jesus não foi um evento restrito apenas a uma família. Envol-veu o entorno, os povos e nações, o cosmo. No texto de hoje vemos a influência do nasci-mento de Jesus também na natureza (através da estrela), nos governantes e nos povos(através dos magos).Os magos na história desestabilizam, incomodam e desarrumam os pensamen-tos daqueles que, acostumados a classificar as pessoas, veem na história de Jesus apresença de personagens que a fé institucionalizada não admitiria. Magos, dizem oscomentários, eram “sacerdotes”, sábios e instruídos. Conheciam as ciências naturais,medicina, religião e astrologia. Eram “pagãos”. Tinham muita influência. Decidem, apa-rentemente do nada, seguir uma estrela.A primeira crise que se instala é na autoridade de Israel – Herodes não sabia donascimento e se alarmou. Não conhecia a história do seu povo? Não conhecia a mensa-gem dos profetas? Onde Cristo vai nascer? Ele não sabia a resposta, mas os magos quenão eram do mesmo povo, que vieram de longe, sabiam. Se, por um lado, temos adesconexão do poder constituído e do povo de Israel com a realidade do nascimento doMessias, temos também a mensagem de que Deus age como lhe apraz e através dequem ele quer. Cuidado com os rótulos sobre as pessoas. Cuidado com a tentação declassificar onde e com quem está a mensagem de Deus. Cuidado porque do Oriente,magos tiveram a sensibilidade para perceber no cosmo, o nascimento de Jesus Cristo enão há nenhuma citação da percepção e recepção por parte do povo de Israel.A estrela foi o sinal. Estrela não visualizada pelo povo de Jerusalém. Os magosobedeceram a estrela e a seguiram. Eles têm muito claro seu propósito - querem adoraro recém-nascido. Nada os desvia de seu objetivo. Herodes, com sua conversa, não osdesvia. Sacerdotes e Escribas com a citação da profecia, não os impressiona. Estão se-guindo a estrela. Como é bom quando nos mantemos firmes em nossos propósitos comDeus e não nos deixamos levar, nem abalar, pelas condições do tempo, pelas circunstân-cias da vida e pelas palavras que nos tentam. O importante é ir até Jesus.Os magos vão até Jesus com seus tesouros. A palavra é esta mesmo - tesouro. Otermo grego significa: “O local em que as coisas boas e preciosas são recolhidas e guarda-das”. Diz o texto que, primeiro, eles abriram os seus tesouros. Quanto simbolismo, quan-ta fé! Que mensagem para nós! Deus espera que abramos nossos tesouros para Jesus.Materiais, interiores e pessoais. Que o seu melhor seja oferecido ao Senhor. Dos tesou-ros dos Magos saem ofertas. Revelando a consciência de que, como diz o hino: “Tudo vemde ti, Senhor. E do que é teu to damos”. Em suas ofertas, podemos ver o significado do queera Jesus para eles e encontramos significado do que Jesus é para nós:1.Ouro – metal mais precioso. Presente para o rei-Messias (Sl 72:15)2.Incenso – substância que produz perfume. Ligada aos sacrifícios e cultos. Cele-bram o sacerdote-Messias.3.Mirra – resina usada como perfume ou bálsamo para unções. Honram o sacri-fício de Jesus Cristo, o Messias.Que oferta oferecemos para o Senhor? “Que darei ao SENHOR por todos osseus benefícios para comigo? “ (Sl 116:12) Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo  Nascimento
Diáconos               Michel Jarque, Marco Aurélio e

Aureliano Dutra
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Inês Jarque

             Coro Marcello Ganter
Noite:     Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral
Art. 65.  Se qualquer membro de um concílio discordar de resoluçãodeste, sem contudo, desejar recorrer poderá expressar sua opinião contráriapelo:            § 2º. Protesto é a declaração formal e enfática por um ou mais mem-bros de um concílio, contra o julgamento ou deliberação da maioria, conside-rada errada ou injusta. Todo protesto deve ser acompanhado das razões que ojustifiquem, sob pena de não ser registrado em ata.

Domingo
09h30m Escola Dominical
10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil
16h00m Ensaio Coral
17h00m Orando pela Igreja
18h00m Culto ao Senhor

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero           Vitor Camarinha
Diáconos            José Baía, Fábio Severino e

Jorge Sarito
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Stella Junia

            Coro Marcello Ganter
Noite:    Grupo Kaleo

Som  Roney Hermenegildo

 Terça-Feira
09h00m SAF - Oficina Artesanal
19h00m Reunião de Oração

 Quarta-Feira
15h00m Palavra e Oração

 Quinta-Feira
19h00m Em Conversa com o Pastor

               Sexta-Feira
 15h00m  Encontro com a Bíblia



REV. DAVI CHARLES GOMESPARTICIPA DO ANIVERSÁRIO DAIGREJA NESTA AMANHÃ
Rev. Davi Charles é pastor daIgreja Presbiteriana Paulistanaem São Paulo. Casado comAdriana e pai dos gêmeos Rafaele Daniel, é ministro presbiterianohá mais de vinte anos. Exerce afunção de Chanceler da Univer-sidade Presbiteriana Mackenzie.Registramos nossa alegria emtê-lo conosco rogando ao Senhorque o use poderosamente na pro-clamação de Sua Palavra. Damosas boas-vindas ao ministro.

PRESENTE PARA NOSSA IGREJA
Desde domingo passado vocêencontra encartado em nossoboletim um envelope especial,como sempre é feito no mês deaniversário. Este envelope lhepermite dar à Igreja um presenteno mês de aniversário. Não temnada a ver com seu dízimo, masé o convite para que ofereçamosa Deus uma oferta de gratidão naconsciência de que “até aqui nosajudou o Senhor”!

ESTACIONAMENTO PARA QUEMVEM À IGREJA
A Igreja mantém convênio como estacionamento localizado naRua da Passagem, 120. Você quevem à Igreja tem o direito depagar o valor único de R$ 13,00pelo período total compreendidopelo horário do culto. É precisoque, assim que entrar, você infor-me que está vindo para a Igrejae que faz parte do convênio daIgreja com o estacionamento.

SESSÃO DO FILME “PODER DAGRAÇA” NA IGREJA
A mocidade convida toda aIgreja para, juntos, assistirmoseste filme no dia 18 de junho, às18hs, aqui na Igreja. Sinopse:Depois que o policial MacMcDonald perdeu seu filho numacidente, anos de amargura edor destruíram o amor por suafamília e o deixaram revoltadocom Deus… E com todo mundo!Será que Mac e seu novo parcei-ro, o Sargento Sam Wright, con-seguirão de alguma forma unirforças para ajudar um ao outroquando se depararem com suasdiferenças, em especial a maisóbvia?

COMO ME TORNAR MEMBRO DAIGREJA?
Você que tem frequentado aIgreja e escolheu este lugar parater comunhão com Deus econosco é gentilmente convida-do a se tornar membro da Igrejae gozar dos privilégios de fazerparte do Corpo de Cristo reuni-do neste lugar. Não tenha dúvi-da que Deus e nossa Igreja sealegrará muito com sua deci-são. Fale com o pastor.

 VISITANTES
No domingo passado estive-ram conosco os irmãos ElionalvaSena Torres Jauregui, Patríciade Jesus Alves, Thimóteo e PedroHenrique da Costa Vieira. Re-gistramos aqui nossa alegria emrecebê-los em nossa Igreja e odesejo de revê-los em outra opor-tunidade.



OREMOS PELOS ENFERMOS
Lembre-se de colocar esses ir-mãos e irmãs diante do Senhor.Para ajudar sua oração, eis osnomes daqueles que foram infor-mados ao pastor: Bianca  AmorimGomes (filha de Deuzélia e Diác.Aureliano), Clair Dobler (trata-mento), Ester Nascimento (possi-bilidade de cirurgia), Almte. JoséCarlos Coelho de Sousa, Presb.Paulo Severino da Silva, Wa-shington (esposo da Dáurea).

 ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO – DIA03/07
Preste muita atenção! Nossoalmoço será no dia 03 de julho.Você que já esteve em algum dosalmoços sabe que a comida édeliciosa, o custo é baixo (R$25,00 com almoço, sobremesa erefrigerante) e a comunhão émuito grande. Mas, as inscriçõese o pagamento são feitos comantecedência. Não deixe para odia, pois as vagas se esgotam.Procure, ainda hoje, uma dasseguintes irmãs: Eneida Costa,Glaucia Gallindo, Rachel Simplícioou Solange Nascimento. Comovocê pode ver, excepcionalmen-te, no mês de junho não teremosalmoço no quarto domingo.

SERMÕES GRAVADOS
As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encontram-se à disposição de todos. Paraouvi-las, consulte o SITE da Igre-ja ou adquira cópias para vocêou para uma pessoa amiga. Façasua encomenda com RachelSimplicio ou com Aurea Madei-ra.

SAVE THE DATE - FESTA JULINA
Nossa tradicional festa coorde-nada pela UPA acontecerá no dia16 de julho nas dependências doInstituto Carioca de Educação quefica na Rua São Salvador, 49 –Flamengo. A UPA solicita àque-les que desejam ajudar, a doa-ção de elementos para compo-rem as barracas. Mas, a todosnós fica o convite para estarmosjuntos neste dia.

CASAMENTO DE LUIZA FAUSTINOGUIMARÃES E MAURÍCIO PORTESSANTOS SOBRADO SILVA
No sábado, dia 04 de junho, emTeresópolis, nossos irmãos Luízae Maurício (membro da Igreja)casaram-se. Foi uma cerimôniasingela e abençoadora com a pre-sença da família e amigos. Ocasamento foi celebrado pelo Rev.Cid Caldas, nosso pastor. Regis-tramos a alegria da Igreja pelanova família. Que Deus os aben-çoe e os faça ser bênção, também,entre nós.

CADASTRO DA IGREJA
Você que é membro da Igrejaestá cadastrado. Contudo, como passar do tempo, você podeter se mudado, seus dados pes-soais podem ter se alterado,seus telefones podem estardesatualizados. Você pode nosajudar a nos manter conectadosmandando um e-mail para:secretaria@ipbotafogo.org.brou telefonando para a Leila ecorrigindo suas informaçõescadastrais.



ACAMPAMENTO
   As inscrições já começaram.Não deixe para cima da hora!

Data: 16 a 18 de setembro;Local: Hotel Renovo em Itaboraí(Rod. RJ-116, Km 4,5);Investimento:Hotel + Ônibus = R$ 240;Se for de carro = R$ 195;Crianças (até 2 anos) são isentas;Hotel (Crianças de 2 a 10) = R$60Hotel + Ônibus (Crianças de 2 a10) = R$ 110;Todos os valores podem serparcelados em até 3 vezes!! Asparcelas têm vencimento no dia15 de cada mês! As inscriçõespodem ser feitas com qualquermembro da diretoria da UMP.
DEUS ESTÁ SEMPRE NO CONTROLE

Este é o tema que a EscolaDominical dos Jovens e dosAdultos começou a estudar. Tra-ta-se do estudo acurado do livrode Jó. Esta é uma oportunidadede crescimento espiritual. Pla-neje-se para estar na EscolaDominical às 9h30min.Nossas crianças tem um es-paço especificamente planeja-do para elas no 3º andar. Lá elassão divididas por faixa etária e,através do trabalho voluntáriode irmãos e irmãs, aprendem arespeito de Deus e da nossa fé.Que tal trazer seus filhos? Ou,quem sabe, convidar seus filhospara trazerem seus netos?Nossa UPA, por sua vez, come-çou suas aulas com o tema “En-golidos pela cultura pop”, refle-tindo biblicamente sobre a cul-tura que nos envolve.

ANIVERSARIANTES
Hoje: François Carvalho dePaiva (3435-4284); Dia 13:Julia Portella Ferreira Barros(SP), Jéssica Nascimento Men-des Ribeiro (3860-3789); Dia14: Elise Regis de Medeiros(2671-6212); Dia 15: Vagnerde Carvalho Gonçalves (2537-5400); Dia 16: Sergio dos San-tos Nascimento; Dia 18: DavidFerreira Silveira (3579-7069).

ENCONTRO COM A BÍBLIA
Às sextas-feiras, às 15hs, noSantuário, o Lic. Diego Stalloneministra estudos bíblicos aosque têm gosto pelo estudo daPalavra de Deus.COMPAREÇA!

PROGRAMAÇÃO PARA AS CRIAN-ÇAS
Nossa Igreja mantém uma pro-gramação especialmente volta-da para as crianças. Temos umandar inteiro preparado pararecebê-las e abençoá-las com oestudo da Palavra de Deus. En-quanto nós nos reunimos noTemplo, tios e tias, com muitoamor, ensinam as crianças. Ago-ra, também à noite temos amatinê para as crianças. Papai eMamãe venham aos cultos ves-pertinos e tragam as crianças.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no próximo dia 02 de julho,às 08h30min, no Salão Rev.Miguel Marques Rodrigues.



ORDEM DO CULTO MATUTINO
ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de SilêncioPrelúdio  ÓrgãoSaudação –e AcolhimentoCântico 42 (NC)Oração de Adoração e LouvorCântico 57 (NC)
CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo 32Cântico 67 (NC)Momento de Súplica e Intercessão. Oração Silenciosa. Oração PastoralCoro Marcello Ganter – “Quero teesperar, Senhor”Ato Gratulatório – Aniversariantesda Semana
CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e OfertasCântico 108 (NC)Oração Diaconal de Dedicação
AvisosSaudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter – “Maravi-lhoso Amor”Mensagem: Rev. Davi Charles Go-mes

DESPEDIDA
Cântico 298 (NC)BênçãoTríplice AmémPoslúdio - “Levanta-te, Brilha - CoroMarcello Ganter

SACOLAS DO AMOR
Os interessados em parti-cipar desse louvável esforçobeneficente devem procurar aPresidente da SAF-BOTAFOGO,Maria Emilia Cardoso, ou asresponsáveis pelo movimento,nossas irmãs Rachel Simplicioe Gláucia Gallindo.As ofertas em espécie ou emcheque devem ser depositadasno gazofilácio em envelopes ver-des com indicação de nome e devalor.

APRENDEMOS COM TIMÓTEO
Registramos a gratidão daIgreja à SAF e, especialmente, aStila Borges e Lic. Diego Stallonepela alegre, descontraída eabençoadora programação.Aprendemos, de maneira lúdica,a Palavra de Deus e vivemosmomentos de comunhão entrenós. É hora de desenvolvermosnossa aprendizagem através daEscola Dominical.

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de segunda-feira a quinta-feira, o Rev. CidCaldas está na Igreja à disposi-ção dos que queiram com eleconversar.As en t r evi s t as d evem  seragendadas, pelo telefone, com aSecretár ia da Igreja, Leila Ferreira.

INPAR
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a me-nores carentes devem procurar oPb. Vitor Camarinha.



SONHO DE NATAL 
 

Que este Sonho de Natal 
No seu sentido integral 
Traga uma esperança contida 
de amor e fraternidade 
e recíproca amizade 
p'ra ter mais sentido a vida. 
 
Que termine o sofrimento 
Daqueles cujo tormento 
É de dor e opressao 
Aos tristes dê alegria 
E volte a dar companhia 
A quem vive em solidão. 
 
Do que o Natal nos traz 
Que traga sem falta a paz 
De que o mundo bem carece 
P'ra que não permita a guerra 
Nem haja fome na terra 
E um Novo Mundo comece. 
 
Que o Menino da bondade 
  Permita a realidade 
De todos sermos iguais 
Em sentimentos unidos 
Faça que os dias vividos 
Possam ser todos Natais. 
 
(Euclides Cavaco) 

 

 
Diretoria SAF-Botafogo 2014 

Presidente- Deuzélia Ribeiro Amorim Dutra 
Vice-presidente- Solange Nascimento Mendes Ribeiro 
1ª secretária- Ana Cristina Ribeiro Rodrigues 
2ª secretária- Dáurea Gramático 
        Tesoureira- Maria Emília Machado Vianna Cardoso 
 

Representante do Conselho junto à SAF/Botafogo - Presbítero Eduardo de Oliveira Gouvêa 

 

 

                                   Igreja Presbiteriana de  
                Botafogo 

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

  1906-2016              igreja@ipbotafogo.org.br 
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº 18- 12 de junho de 2016                                                                                                                                                                              
 

 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   

 

 

 

      IGREJA É UM CORPO OU UM PRÉDIO ??  
  “Ora , vós sois corpo de Cristo; e,individualmente, membros desse corpo.” 

                                                       1 Coríntios 12 :27    

                   No culto das crianças, Tia Sula  contou que  , quando se fala de 
IGREJA , a Bíblia    usa várias comparações: somos uma FAMÍLIA com 
irmãos e irmãs em Cristo ; a  igreja é um EDIFÍCIO e Jesus é a pedra 
angular ( que sustenta o edifício) ; a igreja é o CORPO DE CRISTO, onde 
cada pessoa é um membro especial. 
                   O apóstolo Paulo fala que a IGREJA é um CORPO para mostrar 
como os cristãos (membros deste corpo) devem ser uns com os outros , 
cada um com sua função, e todos ligados a Cristo.  
                   Cada um tem um DOM especial . Nem todos possuem o mesmo 
dom . Todos são importantes e precisam uns dos outros. Um corpo é unido. 
A IGREJA não é aquela construção  bonita onde nós assistimos ao culto. 
Na Bíblia , IGREJA somos todos nós que cremos em Cristo e fazemos Sua 
obra.  
                  Mas o Pedrinho , que estava sentado bem na frente, logo falou 
que , se fosse um corpo ,  ele não queria ser ... o nariz ! Era legal ser olho, 
para ver as coisas , ou até boca , para comer coisas gostosas. Olho e boca 
eram importantes, mas ... nariz ...não!!! . Afinal ele podia respirar pela boca , 
sem precisar de nariz.  
                  Então a tia Sula falou que o nariz tem funções muito importantes, 
e , realmente ,a boca resolve o problema de respirar no caso do nariz estar 
entupido . Mas é bem melhor que o ar passe pelo nariz , porque desse jeito  
ele fica mais quentinho (tem muitas curvinhas no nariz e isso aquece o ar ). 
Além disso toda sujeirinha que tem no ar (a poluição) fica presa nos 
pequenos pelinhos que tem lá dentro. Sem falar da capacidade que o nariz 
tem para sentir cheiros bons ou ruins funcionando como sinal de alerta para 
venenos no ar. Toda parte do corpo é importante com sua função.   
         Aí, Pedrinho entendeu. E você?    
 (saiba mais em Efésios 1:15:23 ; 1 Co. 12: 12-31 ; Efésios 4: 7-16) 
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         LITURGIA : 
Prelúdio : Boas vindas há 
Boas vindas há 
Bem vindos são , boas vindas pra vocês , aleluia! 
Boas vindas há 
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!! 
 
1-Saudação : Que bom que já é domingo e 
estamos na casa de Deus!!! Temos algum visitante? Bem vindo no 
nome do Senhor!! 
 
2-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  
 
3-Oração de Louvor :  
Nosso Deus é maravilhoso!!! Vamos dizer 
isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica – Salmos 100  
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
“Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24:15b 

 
6-Oração de súplica e agradecimento: Deus nos protege todos os 
dias . Vamos pedir que seja assim e agradecer pela semana que 
tivemos no Seu cuidado. 
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
8-Cântico AO SENHOR PERTENCE A TERRA (cd Life 

 kids 3 /cantando os princípios de Deus/ faixa 3) 

Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém 

O mundo e os que nele habitam e tudo o que na terra se contém. (bis) 
Os céus pertencem a Ele 
O sol , pra Sua glória. A lua e a natureza , e tudo o que na terra se contém . 
Ao senhor... 
O tempo e as estações, o dia e a noite também. 
Os homens e todo o universo e tudo o que na terra se contém! 
 

10-Palavra Pastoral e Benção 
11 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 
       Tenham uma semana abençoada!!!!    

 
Aniversariantes JUNHO 

         BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS 01/06      7 ANOS 

         HELOISA DA SILVA COSTA HERMENEGILDO 03/06 
     1 ANO 
 

         TIA SANDRA PINA 03/06  

         TIA ILDA 08/06  

         HELENA FERREIRA SILVEIRA 10/06    11 ANOS 

         ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06     3 ANOS 

        TIA DENISE HERMENEGILDO  21/06  

        TIA ESTHER VILELA 29/06  

 

        "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121. 

 
                                                              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 
10h15min-  Abertura da EBD ( +ensaio para eventos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária) 
18h- Matinê EBD ( trabalho vespertino com as crianças ) 
    Funcionamento do Berçário (0 a 2 anos- de 9h30min até o término 
do culto matutino) 
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