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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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Para Pensar
DINÂMICA DO MINISTÉRIO

Mateus 4:23-25
Aqui começa o ministério de Jesus. Neste texto aprendemos muito com

Cristo sobre o ministério que precisamos desenvolver como Igreja. Jesus
percorria toda a Galileia, pois o movimento com pessoas se faz indo onde elas
estão; encontrando-as em sua realidade; anunciando o Evangelho do Reino;
ensinando e curando. O artista disse certa vez que “todo artista deve ir onde o
povo está”. Podemos ver nesta expressão a movimentação de Jesus.

Igreja que não vai atrás das pessoas, se apequena e, apequenada, deixa
de cumprir sua missão. O cabeça da Igreja é Jesus Cristo, mas o alvo de nosso
ministério são pessoas. Pessoas precisam de salvação, de Deus, de Jesus em
suas vidas, mas precisam conhecê-lo (serem ensinadas); precisam saber o
porquê (serem evangelizadas); e precisam de suprimento em suas necessidades
(serem curadas).

Neste sentido, o ministério de Jesus era revolucionário, pois não era um
sacerdote paralisado dentro da sinagoga; não era um escriba estagnado em
sua posição a proferir leis e juízos sobre os outros; não era um coletor sentado
em seu escritório cobrando e extorquindo o povo.

Jesus ensinava (didaskôn) e a Igreja precisa ser ensinadora e ensinável.
As pessoas não conhecem a obra de Deus, Jesus e o Espírito Santo com
profundidade. Precisam ser ensinadas. Nós precisamos aprender. Não se
engane, achando que o conhecimento que você tem é suficiente. Deus tem
muito mais para você. Mas, por outro lado, você já tem muito mais do que as
pessoas que andam perdidas no mundo têm e precisam do ensinamento que
Deus já lhe concedeu.

Jesus pregava o evangelho do Reino. Pregar o Evangelho é anunciar
Jesus. Jesus, o Filho de Deus encarnado que veio para nos salvar e nos
libertar dos nossos pecados. Simples assim.

Jesus curava (therapeuo) e, como você pode ver, o termo curar é tradução
do grego de onde tiramos a palavra terapia. Jesus aplicava a terapia necessária
a cada pessoa, assim como faz comigo e com você. Quanta gente precisa da
terapia de Jesus. Diz o texto que a Ele chegavam toda sorte de enfermos e a
todos Jesus ministrava.

Qual foi a consequência de um ministério que anda por toda a parte e
vai ao encontro o homem? Qual a consequência de um ministério que ensina
com sinceridade, verdade e profundidade o projeto de Deus para o homem?
Qual a consequência de um ministério que oferece a terapia de Jesus (e não,
mais doenças; dependências emocionais e psicológicas; elucubrações fruto de
mentes doentias e mentiras com o objetivo de obter vantagens)?

A consequência está descrita no versículo 25. As pessoas querem e
precisam estar onde as pessoas se preocupam com elas, por isso vão ao seu
encontro. As pessoas querem e precisam estar onde são ensinadas com
profundidade sobre o Reino de Deus. As pessoas querem e precisam estar
onde a mensagem de Jesus é anunciada e proclamada com clareza. Mas, as
pessoas querem e precisam passar pelo processo terapêutico de Jesus que os
cura e os faz abandonar seus males e se verem diante de uma nova realidade
de vida. Meu irmão e minha irmã, Jesus nos convida a desenvolver um ministério
assim. É com você, discípulo (a) que Ele está falando.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero         Eduardo Gouvêa

Diáconos           Jorge Sarito, Michel Jarque,
                       Leonardo Medeiros

Recepção            Solange Nascimento e Afia Mendes

Música Manhã: Quarteto 4 Cantos
           Inês Rufino
Noite:   Kaleo / Coro Marcello Ganter
           Quarteto 4 Cantos

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 1ª - Concílios em Geral
Art. 74

  §1o . Nas reuniões extraordinárias, deverão os trabalhos dos concílios ser dirigidos
pela Mesa da reunião ordinária anterior e só se tratará da matéria indicada nos
termos da convocação.
  §2o . Nas reunião extraordinária poderão servir os mesmos representantes da
reunião ordinária anterior, salvo se os respectivos concílios os tiverem substituído.

Seção 2ª - Conselho da Igreja
Art. 75: O Conselho da igreja é o concílio que exerce jurisdição sobre uma

igreja e é composto do pastor, ou pastores, e dos presbíteros.

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          Esequias Sales

Diáconos         Joaber Sales, Michel Jarque,
                     Aureliano Dutra

Recepção Solange Nascimento e Afia Mendes

Música Manhã: Coro Marcello Ganter
           Stella Junia
Noite:   Coro Marcello Ganter
           Stella Junia

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 transformadas
por Jesus Cristo em todas as
esferas da vida. Compartilharmos
o amor de Cristo, cuidamos um
do outro e servirmos 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!

CUIDADO COM O CULTO
Irmãos, a Junta Diaconal nos
lembra sobre a necessidade de
termos o cuidado de desligar o
celular ou silenciá-lo durante os
cultos. Não se deixe dominar pelo
aparelho, nem permita que o som
lhe atrapalhe de cultuar ao Senhor.
Lembra? Adoramos ao Senhor em
espírito e em verdade.

ENVELOPES DE DÍZIMO
Com o objetivo de facilitar suas
contribuições, a Junta Diaconal
disponibiliza envelopes para entrega
dos dízimos trimestralmente.
Nossos diáconos se esmeram para
que chegue a você seus envelopes.
Contudo, seria muito bom você
passar pela porta e já pegar os seus.
É um carinhoso pedido da Junta
Diaconal. O objetivo não é outro se
não facilitar para que você continue
fiel na entrega de seus dízimos.

PATRÍCIA E PRESB. VITOR
CAMARINHA DE CASA NOVA
Já se mudaram e estão usufruindo
de seu novo apartamento. Vitória
na caminhada do casal. O novo
endereço é: Rua Nossa Senhora de
Lourdes, 136/503 Bloco 2 - Grajaú
- CEP 20540-370.

HOJE CELEBREMOS 499 ANOS
DA REFORMA PROTESTANTE
No dia 31 de outubro de 1517, o
monge agostiniano Martinho Lutero
pregou suas 95 teses nas portas da
igreja de Wittenberg, debatendo a
doutrina e prática de indulgências.
A porta da igreja funcionava como
um quadro de avisos públicos e,
portanto, o lugar lógico para colocar
as notícias importantes. Este é o
marco das profundas reformas pelas
quais a Igreja passou. Sempre é
tempo de pensar e refletir sobre
nossas práticas, nossa teologia e
nossas ações. Hoje é tempo de
celebrarmos, mas também de
refletimos sobre nossa caminhada.

ORDENAÇÃO DO LIC. DIEGO
Nunca é demais lembrar que no
próximo dia 06 de novembro, às 18h,
aqui em nossa Igreja, teremos a
cerimônia de ordenação do nosso
querido Lic. Diego. A cerimônia é
conduzida pelo Presbitério do Rio de
Janeiro a quem cada ordenar
licenciados, mas a festa, a
celebração e a gratidão é nossa.
Depois de ordenado, Diego vai servir
aqui em nossa Igreja como pastor
auxiliar por solicitação do Rev. Cid,
aprovação do Conselho e designação
do Presbitério.



ORDEM DO CULTO MATUTINO

SOLI DEO GLORIA (GLÓRIA SOMENTE A DEUS)
“Porque dele, e por meio dele, e para ele
são todas as coisas. A ele, pois, a glória

eternamente. Amém”! (Rm 11:36)

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico 28 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 42 (NC)

SOLA GRATIA (SOMENTE A GRAÇA)
Deus nos amou ainda quando éramos

pecadores. E essa atitude de Deus para
conosco – de nos dar Jesus – nos mostra
que Deus teve misericórdia de nós e nos
faz perceber a nossa responsabilidade
de amor, de atitude e misericórdia para

com os outros!

Leitura Bíblica: Salmo 46
Cântico 159 NC
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4 Cantos:

 “Deus ouve, Deus atende”

Aniversariantes da semana
Saudação aos Visitantes

SOLUS CHRISTUS (SOMENTE CRISTO)
“Porquanto há um só Deus e um só
Mediador entre Deus e os homens, Cristo
Jesus, homem; ele é o Mediador da nova
aliança, a fim de que, intervindo a morte
para remissão das transgressões que havia
sob a primeira aliança, recebam a promessa
da eterna herança aqueles que têm sido
chamados”. (1 Timóteo 2:5 e Hebreus 9:15)

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 145 NC
Oração Diaconal de Dedicação

Afirmação de fé:
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra.
Creio em Jesus Cristo, seu Filho
unigênito, nosso Senhor; o qual foi
concebido por obra do Espírito
Santo; nasceu da virgem Maria;
padeceu sob o poder de Pôncio
Pilatos, foi crucificado, morto e
sepultado; desceu ao Hades;
ressurgiu dos mortos ao terceiro
dia; subiu ao céu; está assentado
à direita de Deus Pai Todo-
Poderoso, de onde há de vir para
julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo; na santa
Igreja universal; na comunhão dos
santos; na remissão de pecados;
na ressurreição do corpo; na vida
eterna. Amém.

SOLA SCRIPTURA (SOMENTE A ESCRITURA)
“Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na

justiça, para que o homem de Deus seja
apto e plenamente preparado para toda

boa obra”. (2Tm 3:16-17)

Quarteto 4 Cantos: Nome Cristo
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SOLA FIDE (SOMENTE A FÉ)
“Ora, a fé é a certeza de coisas que se

esperam, a convicção de fatos que se não
veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram

bom testemunho. De fato, sem fé é
impossível agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se aproxima
de Deus creia que ele existe e que se

torna galardoador dos que o buscam”.
(Hb 11:1-2, 6)



Leitura Alternada: Sl 62:1-2;5-8
1. A minha alma descansa
somente em Deus; dele vem a
minha salvação.
2. Somente ele é a rocha que me
salva; ele é a minha torre segura!
Jamais serei abalado!
5. Descanse somente em Deus, ó
minha alma; dele vem a minha
esperança.
6. Somente ele é a rocha que me
salva; ele é a minha torre alta!
Não serei abalado!
7. A minha salvação e a minha
honra de Deus dependem; ele é
a minha rocha firme, o meu
refúgio.
8. Confiem nele em todos os
momentos, ó povo; derramem
diante dele o coração, pois ele é o
nosso refúgio.

Cântico 155 (NC)
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio – Quarteto 4 Cantos

“Aqui é seu lugar”

GABINETE PASTORAL
O Conselho da Igreja aprovou e já
foram iniciadas as obras para
recuperação e reforma do Gabinete
Pastoral tendo em vista grande
problema com infiltrações, problemas
de iluminação e infestação de
cupins. Deus é tão gracioso que
colocou no coração de um casal o
desejo de abençoar nossa Igreja com
os recursos necessários para a
realização dessa reforma. Os
trabalhos já foram iniciados e estão
em ritmo acelerado. Somos gratos a
Deus porque Ele faz tudo no seu
devido tempo e nos usa para realizar
a Sua obra.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Otávio André Valente
Bittencourt (3647-1009); Cláudia
Grammatico Severino da Silva
(2501-5003); 01/11: Lícia Salgado
Vilardo (2236-5935); Terezinha
Santos Alves; Carine Silva Manhães
(2256-1430); João Pessoa Lacet
Montenegro (2557-9484); Rev. Cid
Pereira Caldas (2565-7151); 03/
11: Manoela Chaves de Albuquerque
(2542-8218); Marcos de Barros
Munis (2295-6738); 04/11: Debora
Regina Nepomuceno da Silva (2772-
3571); Ricardo da Costa dos Santos
Alpha (2208-0362); Diác. Joaber
Manhães Sales (3988-8392).

OREMOS PELOS ENFERMOS
Continuemos a orar 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 nomes daqueles
que foram informados ao pastor:
Carlos Weirich Meurer Câmara de
Carvalho Colla, Clair Dobler
(tratamento), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa, Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares e Rônia Baía Rocha.

SERÁ QUE VOCÊ NÃO ESTÁ
PRECISANDO REVER CONCEITOS
ACERCA DA SUA VIDA CRISTÃ?
Estamos estudando o porquê da
Igreja ter sido impactada, no século
XVI, pelo movimento da Reforma.
Neste domingo prosseguimos com
nossas aulas na Escola Dominical.
Planeje-se para estar presente todos
os domingos, às 09h30min.



SAF BOTAFOGO ELEGEU SUA
DIRETORIA PARA 2017
Numa alegre reunião plenária, a
SAF elegeu as seguintes irmãs para
comporem a diretoria 2017:
Presidente: Maria Emilia Machado
Vianna Cardoso
Vice-Presidente: Ana Cristina
Ribeiro Rodrigues
1ª Secretária: Márcia Balmant
Sathler Pereira
2ª Secretária: Ângela Grammatico
Severino da Silva
Tesoureira: Celia Lopes Miranda

JUNTA DIACONAL TAMBÉM
REALIZOU ELEIÇÕES
Depois de tratar dos assuntos
relativos a boa ordem na Igreja,
nossa Junta Diaconal elegeu sua
diretoria para 2017:
Presidente: Diác. Joaber Manhães Sales
Vice-Presidente: Diác. Leonardo
Coelho de Medeiros
Sec.: Diác. Michel Beltrão Jarque
Tesoureiro: Diác. Marco Aurélio de
Jesus Oliveira Nóbrega

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo dia 05 de novembro, às
08h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

SECRETÁRIO GERAL DO
TRABALHO DA INFÂNCIA DA IPB
ESTEVE EM NOSSA IGREJA
No domingo passado tivemos a
alegria de receber o Rev. José
Roberto Rodrigues Coelho que,
tendo participado no sábado do Culto
das Crianças promovido pela
Secretária Sinodal do Trabalho da
Infância, nos deu o privilégio de
ouvi-lo pregando em nosso culto

matutino. Oremos pelo ministério
com as crianças na Igreja
Presbiteriana do Brasil.

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE X
ORAÇÃO DE JABEZ
Este será o tema do #SomosUm.
Esta é a programação mensal
realizada pela UMP. Guarde a data:
Sábado 05 de novembro, às 18hs. A
Igreja está convidada para participar
também.

ADOLESCENTES SE REUNIRÃO
NO PRÓXIMO SÁBADO
No próximo sábado, dia 29, às 15hs,
teremos nosso REUPA de outubro.
Além de nosso encontro mensal de
reflexão bíblica, comunhão e, claro,
aquele lanche, teremos a eleição
da diretoria da UPA, com vistas ao
ano de 2017. Adolescentes e Pais,
marquem na agenda! Nosso
encontro será na “Tia Dinda”, a
delicatessen que pertence aos pais
da Cacau, Ângela e Fábio. O horário
é o de sempre, às 15h. O endereço
é rua Real Grandeza, 183 –
Botafogo. Confirme sua presença
com a Cacau ou a Elise. Desde já
oremos pelos nossos adolescentes
em sua preparação para o novo ano.

JÁ COMPRAMOS AS CADEIRAS
QUE FORAM DOADAS E
CAMINHAMOS PARA A RETA FINAL
Agora só faltam 35. Cada cadeira
custa R$ 80,00. O conforto, a
melhoria na organização do salão e
a renovação do equipamento já é
percebido por todos. Ainda há
oportunidade para você colaborar.
Procure a presidente da SAF, Sra.
Maria Emilia Cardoso ou o Vice-
Presidente do Conselho, Presb.
Esequias Sales.
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº38 – 30 de outubro de 2016                                                                                                                                                                               

O QUE É SEMEAR ? 
     « Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende 

este frutifica e produz a cem , a sessenta e a trinta por um. » Mateus 13 :23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
                
       
                                   

              Era o jardim mais lindo do bairro de Botafogo. Muitas plantas, árvores 
com frutas , e flores, flores , flores. De todos os tipos , todas as cores e 
perfumes variados. Era o jardim da alegria !!! 
                Toda terça feira a passarinha Célia dava uma passada por lá . Era um 
lugar especial ! Além de  lindo, fresquinho , enorme , era ótimo para fazer 
amizades , para conversar ,contar novidades , ficar por dentro das modas e tirar 
ótimas fotos , coisa que ela fazia muito bem.E a passarinha Célia amava ficar 
de papo com a dupla de florezinhas mais tagarelas de todas.  
             - UAAUUU ! Vocês hoje estão......deslumbrantes , radiantes , 
esfuziantes, maravilhosas !!!!!!!!!!!!!! O que houve ? Algum babado que eu não 
saiba ?  
             -- KKKKKKK !!!! Estamos muito felizes ! falou a Mila . Adivinha !! Fala 
pra ela Anacris !  
             - Posso ?!?! Mas... não era surpresa ? Sabe, passarinha Célia , nós 
queríamos até te encontrar e combinar que você faria as fotos. 
               - Foto de quê ???? E , as duas juntas : - Hoje é nosso aniversário !!! E 
vai ter festa !!! 
                - Lembra , Mila , quando ainda éramos sementinhas . Aquele homem , 
um Semeador ,nos deixou nessa terra ......tanto tempo. 
                - Lembro sim Anacris . Caímos em um bom terreno.  Nós 
aproveitamos o sol , a água que vinha da nascente , das chuvas , fomos 
crescendo , crescendo, nossas raízes são fortes,  e hoje só temos a agradecer 
a Deus e ao Semeador .Por isso vai ter festa !! 
                Esse diálogo nos lembra a parábola do Semeador , que Jesus contou 
para separar aqueles que dão valor e atenção à Palavra de Deus e aqueles que 
ouvem « porém os cuidados do mundo e a fascinação  das riquezas  sufocam a 
Palavra » como diz a Bíblia. Devemos falar do amor de Deus ( semear a 
Palavra ) para TODOS, sem distinção  . Essa é nossa função.O terreno ....  

            Bjos Tia Ilda                                  ( saiba mais em Mateus 13 :1-23 )                                                          
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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 bom estar na casa de Deus!!! 
 
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 : Deus é maravilhoso !!   
Tudo que Ele faz é perfeito! Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de outubro– Mateus19:13-15    
   

5-Versículo do mês de outubro para memorizar:  

 
“Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e, luz para os meus 

caminhos . “  Salmos 119:105            

 
7-Cântico : NA PEQUENA BELÉM ( Randy Vader) /cantata de Natal ” 

Vinde...adoremos” faixa 4 
Ouçam os sinos dizendo assim :  
                   “Glória ! Aleluia ! Já nasceu , enfim! 
                    Paz na terra , tudo bem , 
             Cristo nasceu na pequena Belém!”  (bis) 
Os anjos lá no céu ...pastores a velar ... 
           Naquela manjedoura  o rei menino está. 
Os sábios a seguir a estrela divinal 
       nos fazem relembrar essa noite sem igual. 

 

8-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado por todas as bênçãos !!! 

9-Mensagem – Tia Luzia 
 
10-Cântico-Pequenino Nenê ( Cânticos de Salvação para 
                                        crianças/APEC) 
 Pequenino nenê , num bercinho de palha , 
 ele veio do céu porque gosta de mim 
 Meu amigo é Jesus, foi criança também  
 Foi nascer em Belém pequenino nenê 
 
11-Palavra Pastoral e Benção 
 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 

 
Aniversariantes de OUTUBRO 

TIA MARIANE 01/10  

ANA LUZ 08/10      2 ANOS 

GABRIELA NÓBREGA 09/10        

TIA BÁRBARA VELOSO 23/10        

TIO INDIOMAR 29/10  

 

"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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