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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
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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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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

A TENTAÇÃO 1
Mateus 4:2-4

Depois de ser conduzido pelo Espírito Santo e estar no deserto, Jesus começa
a jejuar e o faz por 40 dias e 40 noites.

Jejuar, diz William MacDonald, é privar-se da gratificação de qualquer apeti-
te físico. Jesus assumiu inteiramente a nossa humanidade (exceto o pecado), e isso
inclui as limitações físicas. A falta de alimento debilita e atormenta o homem.
Abraham Maslow em sua “Teoria das Necessidades” diz que a comida faz parte das
necessidades básicas (fisiológicas) do homem. Privar-se ou ser privado do alimento
produz desconforto, falta de força, dificuldade de raciocínio, locomoção e, até, doença.
O jejum permite, neste caso, se ver de frente a essa limitação e, através da privação,
buscar o enriquecimento espiritual. Mas Jesus ensinou também que o jejum objeti-
va a glória de Deus. Assim ele fez. Após todo este tempo, como ser humano, sentiu
necessidade, precisou – teve fome.

No início de Sua missão é obrigado a lidar com aquilo que milhões de pessoas
lidam em suas pobres vidas – privação. É nessa circunstância que o diabo tenta
Jesus. Pretende que Jesus “use” Deus como fornecedor de maravilhas para o servir.
Quer colocar Deus a serviço do homem. Curioso, que esta prática é muito comum
em nossos dias na medida em que os homens ousam declarar que Deus tem que
dar, tem que encher meus celeiros, tem que me fazer próspero. Se estou com fome,
ordeno e declaro que pedras se transformem em pães.

O diabo também tenta fazer Jesus adorar sua necessidade em detrimento da
glória de Deus. Lembre-se que Moisés (Ex 34:28) jejuara por 40 dias e 40 noites.
Jesus também. Mas, no caso de Jesus, o diabo o provoca para que, ao transformar
pedras em pães, Ele não abra mão de sua divindade e poder; não se esvazie (kénosis),
mas seja só Deus, e não perfeitamente homem. Isso seria falhar na missão que lhe
foi reservada. Por isso, Paulo nos convida a ter o mesmo sentimento de Jesus: “Ten-
de em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sub-
sistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus; antes, a
si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de
homens; e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se
obediente até à morte e morte de cruz”. (1Tm 2:5-8)

Jesus ao negar-se, apesar da fome, a prover sobrenaturalmente alimento,
nos ensina que é preciso fazer renúncias no caminho. Quem não renuncia carrega
seus percalços. Nem uma necessidade básica pode estar à frente da glória de Deus.

A resposta de Jesus também nos traz importante ensinamento – o valor do
conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, pois é no momento da necessida-
de, que precisamos do alimento espiritual que nos dará forças para enfrentar as
circunstâncias. Jesus responde ao diabo com a Palavra de Deus: “Não só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus”. (Dt 8:3)

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Mário Filipe

Diáconos Joaber Sales, Marco Aurélio Nóbrega e
José  Baía

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. 70.  Compete aos Concílios:

l) enviar ao concílio imediatamente superior por seus representantes, o
livro de atas, o relatório de suas atividades e a estatística do trabalho sob sua
jurisdição.

m)examinar as atas e relatórios do concílio imediatamente inferior;

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Eduardo Gouvêa

Diáconos             Leonardo Medeiros, Fábio Severino e
Michel Jarque

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:  Inês Rufino
            Eulita Rufino
Noite:     4 Cantos
             Grupo Kaleo

Som  Roney Hermenegildo

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

 Quarta-Feira
15h00m Palavra e Oração

               Sexta-Feira
 15h00m  Encontro com a Bíblia



BEM-VINDO  (A)

A Igreja Presbiteriana de
Botafogo é uma comunidade de
pessoas que estão sendo trans-
formadas por Jesus Cristo em
todas as esferas da vida. Somos
apaixonados por compartilhar o
amor de Cristo, por cuidar um do
outro e servir nossa comunidade
local e no mundo. Nossa missão é
fazer e amadurecer mais segui-
dores de Cristo. Esta é a base
para tudo o que fazemos e a base
do nosso ministério. Obrigado por
se juntar a nós hoje!

NOSSO ACAMPAMENTO ESTÁ
ACONTECENDO EM ITABORAÍ

Como foi fartamente anunci-
ado, neste final de semana está
sendo realizado o acampamen-
to da Igreja coordenado pela
UMP. Cerca de 80 pessoas estão
reunidas no Sítio Renovo. O
retorno será às 16hs.

VOCÊ SABE O QUE É A SACOLA
DO AMOR?

É uma iniciativa da SAF Botafogo
que, através de contribuição es-
pontâneas, adquire cestas básicas
e abençoa famílias carentes. É
uma oportunidade de estender a
mão àqueles que carecem. Os in-
teressados em participar desse
louvável esforço beneficente de-
vem procurar a Presidente da SAF-
BOTAFOGO, Maria Emilia Cardoso,
ou as responsáveis pelo movimen-
to, nossas irmãs Rachel Simplicio
e Gláucia Gallindo. As ofertas em
espécie ou em cheque devem ser
depositadas no gazofilácio em en-
velopes verdes com indicação de
nome e de valor.

VISITANTES SEJAM BEM-VINDOS

Você que nos visita é muito
bem-vindo (a). No domingo pas-
sado tivemos o privilégio de re-
ceber em nossa Igreja nossos
irmãos: Eny Fernandes, Ivana
Carla de Jesus, Luara de Jesus
Silva, Luisa Souto Gomes dos
Santos, João Gabriel B. A. de
Mello, Marly Gueiros Leite,
Orlando Gomes dos Santos,
Valéria Souto Araújo dos San-
tos. Que Deus os abençoe e os
traga mais vezes ao nosso conví-
vio.

ANIVERSARIANTES

Dia 19: Ruth Rodrigues
Barreiro (2266-1672), Paula
Braga Ribeiro (2288-5154); Dia
20: Laodice Maria de Macedo
(2226-6785), Bianca Puglia Lima
(98170-7616); Dia 21: Samuel
Rufino de Souza (2541-2244),
Fernanda Ribeiro Winter Moreira
(2542-4636); Dia 23: Francisco
Marques de Souza (CE), João
Marcelo Marques de Andrade
(2568-5501); Dia 24: Guy
Hermínio Rocha (2244-5556)

RECONSTRUÇÃO  - TEMPOS E
MUROS, SÍMBOLOS DE DEVOÇÃO
E LIMITES.

Este é o tema da aula desse
domingo na Escola Dominical –
Reconstrução. Esta temática será
desenvolvida a partir do livro de
Esdras e, sem dúvida, é uma
excelente oportunidade para você
se aprofundar no conhecimento
da Palavra de Deus. Você já sabe,
a Escola Dominical acontece to-
dos os domingos, às 9h30min.



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 ver-

dade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicida-

de,
Desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os

acolhe
Em nome do Senhor Jesus Cristo.

ATENÇÃO QUE AGORA VAI! EN-
CONTRO DA UPA

No próximo sábado, 24/09, te-
remos o nosso REUPA, desta vez
na casa da Elise. Será uma tarde
de comunhão, reflexão bíblica,
música e, um delicioso lanche
porque ninguém é de ferro! Se
programe, avise aos amigos e
vamos lá! Será das 16h às 19h.
Mais informações com Elise e
Cacau. Até lá!

CONSELHO DA IGREJA

Estará reunido no próximo dia
01 de outubro, às 08h30min, no
Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. Nesta oportunidade
trataremos da administração, dos
desafios e oportunidades que se
colocam diante da Igreja e da
recepção de novos membros à
comunhão. Ore pelo Conselho da
Igreja.

HOJE É DIA DE CEAR

Estaremos assentados ao redor
da Mesa do Senhor no culto matu-
tino. Oportunidade de edificação e
comunhão. É um privilégio gozar
dessa bênção. Não se exima dessa
bênção, você precisa disso para
sua saúde espiritual.

CADEIRAS NOVAS NO SALÃO

Algumas pessoas perguntaram
no domingo passado qual a quan-
tidade de cadeiras a Igreja preci-
sa. A necessidade é de 72 cadei-
ras. Cada cadeira custa R$ 80,00.
Ainda há oportunidade para você
colaborar. Procure a presidente
da SAF, Sra. Maria Emilia Cardo-
so ou o Vice-Presidente do Con-
selho, Presb. Esequias Sales.

No próximo dia 2 de outubro,
serão realizadas eleições para es-
colha de prefeito e vereadores. É
importante que você exerça o privi-
légio de votar com sabedoria, por
isso, inclusive, a Bíblia nos admo-
esta a orar por nossos governantes.
Veja o que diz Paulo: “Antes de
tudo, pois, exorto que se use a
prática de súplicas, orações, inter-
cessões, ações de graças, em favor
de todos os homens, em favor dos
reis e de todos os que se acham
investidos de autoridade, para que
vivamos vida tranquila e mansa,
com toda piedade e respeito. Isto é
bom e aceitável diante de Deus,
nosso Salvador”, (1Timóteo 2.1-3)
Este é um bom tempo para você
orar e pedir discernimento a Deus
sobre aqueles que você escolherá
para votar.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS



ALMOÇO PROMOVIDO PELA UPA

Como tradicionalmente reali-
zamos, no dia 25 de setembro,
após o culto matutino teremos
um delicioso almoço coordenado
pela UPA. Faça sua inscrição ain-
da hoje. O almoço custa apenas
R$ 25,00. Temos 100 lugares que,
como você sabe, logo são preen-
chidos. As inscrições podem ser
feitas com os adolescentes.

NOSSOS DÍZIMOS

São entregues fiel e pontual-
mente por todos os que reco-
nhecemos o favor de Deus para
conosco, e queremos experi-
mentar a graça de colaborar,
com nossos bens, com a causa
do Evangelho neste mundo, lem-
brando-nos sempre da palavra
bíblica que diz: “Cada um con-
tribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou  por
necessidade; porque Deus ama
a quem dá com alegria”.

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 compreendi-
do pelo horário do culto. É pre-
ciso que, assim que entrar, você
informe que está vindo para a
Igreja e que faz parte do convê-
nio da Igreja com o estaciona-
mento.

CLAIR DOBLER

Realizou os cuidados necessá-
rio nesta fase do tratamento e já
está em casa em plena recupera-
ção. Ela está bem. Algumas da-
mas cristãs estiveram na terça-
feira em sua casa levando o cari-
nho, o estímulo e o amor que,
como cristãos, transmitimos.
Clair esperamos você de volta
logo. Deus a abençoe!

RECEPÇÃO DE MEMBRO

No domingo passado recebe-
mos à comunhão da Igreja nossa
irmã Bernadete Matos Souto de
Araújo. Serva operosa ao longo de
sua caminhada aos pés de Jesus
vem congregar conosco e, assim,
abençoar e ser abençoada. Bem-
vinda Bernadete!

OREMOS PELOS ENFERMOS

Continuemos a orar por nos-
sos irmãos e irmãs e colocá-los
diante do Senhor. Estes são os
nomes daqueles que foram in-
formados ao pastor: Clair Dobler
(tratamento), Jorge Rosa Leite,
Almte. José Carlos Coelho de
Sousa, Presb. Paulo Severino
da Silva, Peggy Barbetta Soa-
res, Rônia Baía Rocha e Dona
Zica (mãezinha da Maria Emilia
Cardoso).

SERMÕES GRAVADOS

As mensagens pregadas nos Cul-
tos Dominicais encontram-se à
disposição de todos.

Para ouvi-las, consulte o SITE
da Igreja ou adquira cópias para
você ou para uma pessoa amiga.

Faça sua encomenda com Rachel
Simplicio ou com Aurea Madeira.



Partir o Pão
Distribuição dos elementos

eucarísticos
Cântico 267 (NC)
Comunhão
Oração do Pai Nosso

DESPEDIDA

Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio:  Coro Marcello Ganter:

“Glória e Louvor”

ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico   11 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 16  (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo
113

Cântico   120  (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Completa

minha vida”

Aniversariantes  da  Semana.

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico  303  (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Cântico  222 (NC)
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcelo Ganter: “Digno é o
Cordeiro”

Oração de Consagração
1 Coríntios  11.23-26

_____________________________

  A N O T A Ç Ã O



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   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 nº32 – 18 de setembro de 2016                                                                                                                                                                               
 

“ ISSO EU POSSO...ISSO NÃO POSSO.. 
QUE LIBERDADE É ESSA? ” 

            “ Portanto , quer comais , quer bebais ou façais outra coisa qualquer , fazei 
                          tudo para a glória de Deus.” 1 Coríntios 10:31 
         “ ...não usando , todavia , a liberdade por pretexto da malícia , mas vivendo 
             como servos de Deus. Tratai todos com honra , amai os irmãos , temei a 
                           Deus , honrai o rei.”    1 Pedro 2 : 16b-17 

                                                 
 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 
 
                
       
                                   

      - E aí Gabriel? Vamos pra festa com a galera do Bil. Vai ser demais!! 
        - A turma do Bil só se mete em confusão . NÃO VOU ! Além do mais é no 
domingo  , dia de ir ao culto , vai ter ensaio do grupo de louvor ... 
        - Eu já sabia , tinha certeza! Você vive dizendo que ser cristão é a melhor 
coisa do mundo , mas sempre perde as festas legais , não quer ver filmes de 
luta ,não briga, não perde um culto , nem pra ir na praia. Eu não acho nada 
legal viver assim , nessa prisão!!! 
     - Presta atenção Paulo : você lembra da última vez em que foi a uma festa 
com a galera do Bil? A primeira coisa que aconteceu foi que sua mãe ficou triste 
e super preocupada . Seu pai ficou doente e você quase se meteu em uma 
briga “daquelas” na rua. Andar nos caminhos de Deus é seguro. A liberdade 
com Deus é de verdade e com o Bil é de mentira porque os caminhos errados 
levam a conseqüências graves.  
      - .......to lembrando...é mesmo ... meu pai foi parar no hospital.. 
     - Na Bíblia tem um chará seu... Paulo. Ele foi um seguidor dos ensinamentos 
de Cristo e um servo de Deus. Ele disse para sermos IMITADORES de Cristo , 
assim como ele era. E Cristo não se metia em confusão ! Porque essa é uma 
atitude INTELIGENTE .Essa atitude garantia que ele seria uma pessoa querida , 
feliz , com saúde física e emocional , do bem.....   E livre ...  Eta sensação boa!!! 
      - Gabriel , me leva lá na sua igreja , mas eu exijo que me contem tudo sobre 
Jesus e meu chará Paulo , ok?   

                                                                                                     (Tia Ilda)                                                                             
(saiba mais em Tiago 2:1-13 ; 1 Cor 10:23 a 11:1 ; 1 Pedro 2:11-17),                                      
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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 : Bem vindo em nome do Senhor!! Temos algum 

visitante? É muito legal estar na casa de Deus!!! 
 
2-Cântico : - OBA JESUS ME AMA !! 

Ooba, Jesus me ama ( BIS) 

Pode ser pequenininho 

Magro, gordo ou grandão , aparência não importa 

O que vale é o coração 

3-Oração de Louvor : Nosso Deus é grande , muito especial !!  
Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica – João 3:16    
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
“Alegrei-me quando me disseram , vamos à casa do Senhor “            

                                Salmos 122:1 

 
7-Cântico : - 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! 

8-Oração de Gratidão e Súplica : Vamos agradecer a Deus pela 
semana e pedir que esteja conosco sempre . Vamos agradecer  
pelos pais. 
 
9-Mensagem – Tia Ilda 
10-Cântico-  - Ninguém É Igual a Jesus 
kakuli walisoka la iesu(3x) 

kakuli, kakuli,kakuli 
Ninguém é igual a Jesus(4x) 
Já procuramos todo lugar 
Já apaupamos todo lugar 
Já rodiamos todo lugar 
Ninguém é igual a Jesus 
 11-Palavra Pastoral e Benção 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 
       Tenham uma semana abençoada!!!!    

 
Aniversariantes de SETEMBRO 

TIA JULIA GRAMMÁTICO 01/09  

TIA CÁTIA SELAU 03/08       

DAVI BENINCASA STALLONE 05/09       5 ANOS 

DANIELLA MARTINS JARQUE 08/09     13 ANOS 

PILAR BARREIRO BARBOSA 19/09  

TIA ANA LUCIA CALDAS 28/09  

 

"O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8 
 

 
                                                              MOTO DA UCP: 

“Batalhando por Cristo. Lutando com amor , sou um soldado de nosso 
Senhor! ” 

LEMA DA UCP:  
“ Combate o bom combate da fé”. 1 Timóteo 6:12 

DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA 
12 de outubro 

 

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA 

     IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (0 a 12 anos) 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h15min-  Abertura da EBD ( +ensaio para eventos) 
10h45min- lanche11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária)18h- 
Matinê EBD ( trabalho vespertino com as crianças ) Funcionamento do 
berçário e maternal (0 a 2, 3 anos- de 9h30min até o término do culto 
matutino) 
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