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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

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

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. 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

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

Jarque.

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 9h às 17h, no Salão 
Rev. Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 1º Domingo, às 16h30min, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

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

   
UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h00, no Salão Rev. Miguel Marques 
Rodrigues - 2º andar.

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

Pastor Emérito

Rev. Miguel Marques Rodrigues

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   



Para Pensar
Preparando o caminhoMt 3:1-10

Antes de mencionar João Batista, sobre o qual fala o texto de hoje, é im-portante destacar uma nuance do texto. O capítulo dois de Mateus termina comJesus ainda menino, e no capítulo três, Jesus já tem trinta anos. Assim, entre osdois capítulos há um interregno. O que aconteceu neste período? Como Jesusviveu? Não há registros sobre isso. Jesus viveu em família? Cumpriu seus deve-res de primogênito? Aprendeu o ofício de seu pai (carpintaria)? É possível quesim, visto que a Palavra não se nega – Ele mesmo lembrou a necessidade de“honrar pai e mãe”.Agora estamos diante de um novo momento. Diz-se que no tempo entre oAntigo e o Novo Testamento houve quatrocentos anos de silêncio profético. Eentão surge um parente de Jesus – João Batista. Com este homem, voltou-se aouvir a voz profética.O comentarista Barclay nos mostra que a mensagem de João Batista pos-suía características que ainda hoje devem ser lembradas:1. Denunciava o mal imparcialmente – Fosse este cometido pelo rei oupelos religiosos da época (saduceus e fariseus), ou por pessoas comuns. No Esta-do, na Igreja ou na multidão, ele denunciava.2. Convocava os homens à justiça com urgência. Apresentava as exigên-cias de Deus para o homem e os conclamava à uma vida mais elevada.João era luz em meio à escuridão. Hoje, nos faz olhar para nossa vidaCristã. É tempo de levantarmos nossa voz contra todo tipo de maldade e injustiça.Este papel profético hoje nos pertence, individualmente e como Igreja. Lembre-se o que Jesus disse sobre seus discípulos: “se estes se calarem, as própriaspedras clamarão”. (Lc 19.40)O curioso é que, embora importante, visto que João vinha do próprio Deus,ele apontava para além de si mesmo. Não desejava que se fixassem nele, maspreparava o caminho para Aquele que havia de vir – Jesus. João não era o centro,Jesus era.O conceito de “preparar o caminho” era muito usual no tempo do ImpérioRomano. Os caminhos eram muito ruins, perigosos e abandonados. As estradasprincipais eram pavimentadas por ordem do Rei, por isso eram chamados de ca-minhos ou estradas reais. Quando o rei precisava fazer uma viagem, as cidadeseram avisadas para que “preparassem o caminho do rei”. João usa esta ideiapara deixar claro o seu lugar e o seu papel.Que lição para nós, tantas vezes vaidosos, autocentrados, desejosos deprevalecer, sobrepujar os outros. João Batista ensina: “convém que ele cresça eeu diminua” (Jo 3.30).Oportunamente iremos observar outras lições deste texto, por ora, avalie-mos nossa trajetória, nosso caminho, nossas relações e nosso ministério Cris-tão. Pensa, João Batista! Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Esequias Sales
Diáconos               Aureliano Dutra, Michel Jarque e

Leonardo Medeiros
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Inês Rufino

             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. 67.  A Mesa do Presbitério, do Sínodo ou do Supremo Concílio compor-se-á de: Presidente, Vide Presidente, Secretário Executivo, Secretários Tempo-rários e Tesoureiro.
§ 1º. O Presidente, os Secretários Temporários e o Tesoureiro serão elei-tos para uma legislatura; aqueles imediatamente depois da abertura dos trbalhos;e este após aprovadas as contas de tesouraria.

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           Mário Filipe
Diáconos            Joaber Sales, Marco Aurélio e

Fábio Severino
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



AQUELES QUE DEIXARAM AIGREJA – OS “DESIGREJADOS”
Esta é a temática que o Rev.Jouberto Heringer tratará hojena Escola Dominical encerran-do as aulas sobre a temática“Reflexões sobre a Igreja” quevem sendo abordada desde odomingo dia 12 de junho. Re-gistramos nossa alegria e grati-dão a Deus pela vida do Rev.Jouberto Heringer e pela bên-ção das aulas aqui ministradas.Foram momentos de conheci-mento e aprofundamento bíbli-co.

BOTAFOGO NO ARRAIÁ
O dia está chegando. É nosábado que vem, dia 16 de ju-lho, a partir das 16hs. Esta festaé promovida pela UPA para todaa Igreja. Por outro lado, a UPAconvocou a Igreja a ajudá-losdoando doces, salgados e pren-das para as barracas. Ainda dátempo de você ajudar os adoles-centes da Igreja. Procure oDiego, Bianca, Eduardo ou Mari.

ESTACIONAMENTO PARA QUEMVEM À IGREJA

A Igreja mantém convêniocom o estacionamento locali-zado na Rua da Passagem, 120.Você que vem à Igreja tem odireito de pagar o valor únicode R$ 13,00 pelo período totalcompreendido pelo horário doculto. É preciso que, assim queentrar, você informe que estávindo para a Igreja e que fazparte do convênio da Igrejacom o estacionamento.

QUE FESTA MARAVILHOSA
O aniversário do 110º aniver-sário da Igreja foi celebrado deforma muito intensa, acolhedo-ra e abençoadora. Tivemos aexposição da Palavra pelos di-versos pregadores, cada um comsua característica. As progra-mações das Sociedades Inter-nas. O almoço de aniversário foimaravilhoso. O fechamento como bolo e o momento de confra-ternização com toda a Igrejaforam momentos ímpares. AIgreja esteve presente e partici-pando. Agora o desafio é conti-nuarmos assim como Igreja doSenhor. Parabéns IgrejaPresbiteriana de Botafogo.

PATRICIA E PRESB. VITORCAMARINHA COMUNICAM SEUNOVO ENDEREÇO
Como você pode ver, nossosirmãos foram abençoados porDeus com a compra de seuapartamento e comunicam àIgreja o novo endereço: RuaNossa Senhora de Lourdes,136/503 Bloco 2 - Grajaú -CEP 20540-370.

ATENDIMENTO PASTORAL
Semanalmente, de segun-da-feira a quinta-feira, o Rev.Cid Caldas está na Igreja àdisposição dos que queiramcom ele conversar.As entrevistas devem seragendadas, pelo telefone, coma Secretária da Igreja, LeilaFerreira.



CADERNETAS DE CONTRIBUIÇÃO
Sua caderneta de contribui-ção referente ao 3º trimestre jáestá a sua disposição. Você podeapanhá-la com um dosdiáconos. Agora, se você nãoencontrar a sua, por favor, in-forme aos diáconos que iremosprovidenciá-la. Estas caderne-tas são confeccionadas paraaqueles que tem o privilégio deserem dizimistas. Para aquelesque reconhecem que tudo quetem pertence ao Senhor e, porgratidão, devolvem uma partedo que ganham como ofertaagradável ao Senhor. “Trazeitodos os dízimos à casa do Te-souro, para que hajamantimento na minha casa; eprovai-me nisto, diz oSENHOR dos Exércitos, se eunão vos abrir as janelas do céue não derramar sobre vós bên-ção sem medida. Por vossa cau-sa, repreenderei o devorador,para que não vos consuma ofruto da terra; a vossa vide nocampo não será estéril, diz oSENHOR dos Exércitos”. (Ml3:10-11).

 OREMOS PELOS ENFERMOS
Lembre-se de colocar essesirmãos e irmãs diante do Se-nhor. Para ajudar sua oração,eis os nomes daqueles que fo-ram informados ao pastor:Bianca Amorim Gomes (filha daDeuzélia), Célia Miranda (recu-peração de cirurgia), ClairDobler (tratamento), Almte.José Carlos Coelho de Sousa,Presb. Paulo Severino da Silva eRônia Baía Rocha

 ORDEM DO CULTO MATUTINO
ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de SilêncioPrelúdio: ÓrgãoSaudação e AcolhimentoCântico  10(NC)Oração de Adoração e LouvorCântico  316 (NC)
CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo 69Cântico 161 (NC)Momento de Súplica e Intercessão. Oração Silenciosa. Oração PastoralCoro Marcello Ganter: “Completaminha vida”
Aniversariantes  da  Semana.Recepção de Membro

CONSAGRAÇÃO DE VIDAS
Entrega de Dízimos e OfertasCântico 135 (NC)Oração de Consagração
Saudação aos VisitantesAvisos

EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Qual a tuapaixão”Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA
Cântico 297 (NC)Bênção ApostólicaTriplice AmémPoslúdio: Coro Marcello Ganter“Agnus Dei”



SACOLAS DO AMOR
Os interessados em partici-par desse louvável esforço bene-ficente devem procurar a Presi-dente da SAF-BOTAFOGO, MariaEmilia Cardoso, ou as respon-sáveis pelo movimento, nossasirmãs Rachel Simplicio e GláuciaGallindo.As ofer tas em espécie ou emcheque devem ser depositadasno gazofilácio em envelopes ver-des com indicação de nome e devalor.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reu-nir-se no próximo dia 03 desetembro, às 08h30min, noSalão Rev. Miguel MarquesRodrigues.

ACAMPAMENTO
As inscrições já começaram.Não deixe para cima da hora!Já há muitos inscritos. Nãodeixe para se inscrever em cimada hora. Já temos um grandenúmero de irmãos inscritos.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$60Hotel + Ônibus (Crianças de 2a 10) = R$ 110;Todos os valores podem serparcelados em até 2 vezes!! Asparcelas têm vencimento no dia15 de cada mês! As inscriçõespodem ser feitas com qualquermembro da diretoria da UMP.

FEIJÃO IRMÃO
Nossa Junta Diaconal é a res-ponsável pelo nosso almoçomensal. Será no dia 24 de julho.O cardápio será uma deliciosafeijoada. As vagas são limitadase não dá para colocar água nofeijão! Faça sua inscrição aindahoje com um dos diáconos. Nes-te dia agradeceremos a Deuspela vida de nossos diáconos.

ANIVERSARIANTES
  Hoje: Alessandra MeirellesWantuil (2568-3026); Dia 11:Inês Rufino Martins Jarque(2558-0328); Dia 12: Maria Vi-tória Rodrigues Soares (3083-9109); Dia 14: Joel BeltrãoJarque (2591-2602), RodrigoRibeiro de Souza (2542-3600);Dia 15: Hayli Leal Pereira daSilva (2527-2768); Dia 16: Valé-ria Cristina Antonio Faria, LorenBernardo dos Santos (2542-0216), Eliane Cristina SoaresCabral de Souza (2578-1882).

A IGREJA E AS REDES SOCIAIS
  Nossa Igreja está conectadanas redes sociais. Temos nossosite no ar. Visite-o para conhecerum pouco mais do trabalho dasforças vivas da Igreja. Também,no Facebook temos uma páginada Igreja; um grupo para Mem-bros da Igreja; Grupo da SAF;Grupo da UMP; Grupo da UPA.Se você ainda não faz parte denenhum desses grupos, que talse conectar também na internet?



A N O T A Ç Õ E S

As mensagens pregadas nosCultos Dominicais encontram-se à disposição de todos.Para ouvi-las, consulte o SITEda Igreja ou adquira cópias paravocê ou para uma pessoa amiga.Faça sua encomenda comRachel Simplicio ou com AureaMadeira.
VISITANTES

No domingo passado tivemosa alegria de receber em nossaIgreja os irmãos: Áurea Ferreirada Mota, Lenice Gonçalves Leale Maria Adelaide Silveira deOliveira. Registramos aqui odesejo de revê-los em outra opor-tunidade.
I N P A R

Os interessados no susten-to dessa obra de assistência amenores carentes devem pro-curar o Pb. Vitor Camarinha.
BOLETIM DOMINICAL

Nele você encontra o registrode toda a dinâmica eclesial, o quetorna sua leitura indispensávelaos membros da Igreja, sobretu-do.Além de eficaz órgão informativo,é, também, excelente instrumen-to de divulgação da Igreja e doEvangelho.Assim, recomendamos que,após sua leitura, seja oferecido aalguém, que, pela graça de Deus,ali há de encontrar salvação e pazem Cristo Jesus.

SERMÕES GRAVADOS



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 
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
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                       QUEM É O MEU PRÓXIMO ? 

 “ Bem aventurados os misericordiosos  porque alcançarão misericórdia.” 

                                                                                                                Mateus 5:7            

“ Ora, os dons são diversos , mas o Espírito é o mesmo.”I Cor 12:4 

   “...o fruto do Espírito é o amor ...” Gálatas 5:22  
              Seria mais um dia normal na escola da  tia Zenir , não fosse pelo fato 
da Ligia Luz ter tido uma atitude muito diferente da que costumava ter. 
               Ela era uma menina que gostava de se mostrar superior a tudo e a 
todos. Não ajudava ninguém nem pedia ajuda para nada. Mas o pai da Analú 
faleceu e  a família da menina iria passar por situações muito difíceis.  
              Esta situação tocou fundo o coração de Ligia Luz e ela passou a 
ajudar Analú  com as lições de casa e dividir a merenda com ela. Ela 
entendeu a dificuldade pela qual a amiga iria passar e teve compaixão, 
ficando juntinho com ela mais e mais.  
                Então tia Zenir , aproveitando este exemplo , lembrou a todos que 
nesse momento, quando alguem está passando por  dificuldades, essa 
pessoa se torna o nosso próximo , aquele a quem devemos ter compaixão.  
  E lembrou da parábola do bom samaritano. Ela contou que Jesus precisou 
usar uma historinha ( parábola) para dar um exemplo de amor e caridade. 
Contou que um homem foi assaltado numa estrada e algumas pessoas 
passavam por ele , e , apesar de verem que ele   estava machucado , não 
ofereceram ajuda e até fingiam que não o viam.  
                   Já imaginou? Você ferido , jogado no chão de uma estrada , 
pensando que vai morrer , e ninguém te ajuda ? Passam por você e não te 
ajudam ? Mas quando o moço estava perdendo as esperanças , passou um 
samaritano. Esse samaritano se ajoelhou e , com todo cuidado o colocou 
sobre um burrinho e o levou para um lugar seguro .  
                  O nosso próximo é aquele que precisa de ajuda , seja quem for , 
conhecido ou não , aquele que Deus coloca em nosso caminho para sermos 
benção em suas vidas. 
                           Beijinhos carinhosos ,  tia Ilda 
     ( saiba mais em Lucas 10:25-37/  2 Samuel 9:1-13)  
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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 encontrar meus 

 amigos de novo!!! Temos algum visitante? Bem vindo no 
nome do Senhor!! 

 
2-Cântico :  

FICO FELIZ – Fico feliz em vir em sua Casa erguer minha voz  e cantar 

Fico feliz em vir em sua Casa diante de Ti , te adorar ( bis) 

Bentito é o nome do Senhor pra sempre !! 

3-Oração de Louvor : Vamos dizer a Deus que o amamos!! 

Nosso Deus é maravilhoso!!!  
 
4-Leitura Bíblica – Salmos 107:1  
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
     “  O Senhor é o meu Pastor e nada me faltará “ 

                                Salmos 23:1

 
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)- Asaph Borba 

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 JULHO 

 
         JOÃO ROMEU PONTES ROSA 15/07      2 ANOS 

 

        "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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