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“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”
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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

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

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
Bem-aventurados os misericordiosos

Mateus 5:7

Misericórdia, como a queremos! A definição de misericórdia é complexa,
mas numa descrição simples de dicionário, misericórdia “é a compaixão para
com alguém que sofre necessidade ou está em angústia desesperada, ou que
está em dívida e não pode solicitar tratamento favorável”. Como podemos ver,
misericórdia, em síntese, é sentir compaixão pelo outro.

Como o mundo carece disso. De gente que tenha o olhar de misericórdia;
que haja com misericórdia, que precisa de misericórdia. Mas somos tentados a
executar o olhar de julgamento. Quanto a isso, Tiago nos ensina:

“Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de mi-
sericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo”. (Tg 2:13)
Aquele que é misericordioso se identifica com a situação que o outro está

vivendo. Agindo assim aflora o perdão e a tolerância. Como o mundo precisa res-
pirar e viver misericórdia.

Misericórdia que se preocupa em buscar os porquês das ações e reações;
que busca ir ao encontro. Alguém disse que o problema da humanidade é achar
que tudo é pessoal. Ela assim o faz porque é autocentrada. Por achar que a vida se
limita aos seus próprios desejos, sentimentos e vontades.

Jesus nos traz o sentido de misericórdia com sua vida e morte. É Deus
entre nós. O comentarista Barclay nos diz que Jesus veio ser homem entre os
homens. Viu as coisas com os olhos dos homens. Sentiu o coração dos homens.
Pensou com a mente dos homens. Misericórdia aplicada.

Há nesta bem-aventurança uma coisa que deve nos levar a pensar mui
seriamente. Misericordioso alcançará misericórdia. Aí está Jesus nos convidan-
do a sermos misericordiosos, a desenvolvermos o olhar de misericórdia, a agir
com misericórdia. Não é a constatação, o testemunho de que há pessoas que são
misericordiosas, mas a certeza de que aqueles que precisam de misericórdia,
precisam ser misericordiosos. Eu e você, sem sombra de dúvida, precisamos de
misericórdia, então... Jesus está falando conosco. Lembramos a palavra do profe-
ta Oséias que, em nome de Deus, nos diz: “Pois misericórdia quero, e não sacrifí-
cio, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos”. (Os 6:6)

É o amor de Deus vivido, prático e verdadeiro. É Jesus, que nos alcançou
com amor, graça e misericórdia e nos ensina a agir assim também.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero        Esequias Sales

Diáconos         Jorge Sarito, Joaber Sales e
 Michel Jarque

Recepção                Solange Nascimento
                            Afia Mendes

Música                  Manhã:   Coro Marcello Ganter
Stella Junia

                            Noite:    Grupo Kaleo

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 2ª - Conselho da Igreja

Art. 78. O pastor é o Presidente do Conselho que, em casos de urgência,
poderá funcionar sem ser presidido por um ministro, quando não se tratar de
admissão, transferência ou disciplina de membros; sempre, porém, ad referen-
dum do Conselho, na sua primeira reunião.

§ 2º. Quando não for possível encontrar ministro que presida o Conselho,
cabe ao Vice-Presidente convocá-lo e assumir a presidência sempre ad referen-
dum da primeira reunião.

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Vitor Camarinha

Diáconos            Fábio Severino, Marco Aurélio e
Aureliano Dutra

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música                Manhã:   Coro Marcello Ganter
Inês Rufino

  Noite:      Coro Marcello Ganter
Stella Junia

Som Roney Hermenegildo

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

 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!

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.

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.

DEVOCIONÁRIOS “CADA DIA”
FORAM TODOS DISTRIBUÍDOS
Louvamos ao Senhor porque nossa
Igreja abraçou essa iniciativa
evangelística e no domingo
passado todos os exemplares que
fornecemos foram levados pelo
povo de Deus para serem
entregues. Deus nos diz que:
“assim será a palavra que sair da
minha boca: não voltará para mim
vazia, mas fará o que me apraz e
prosperará naquilo para que a
designei”. Por isso, cumpramos
nossa missão e deixemos que
Deus colherá os frutos.

“ALELUIA, É NATAL!”
Este é o nome da cantata que o
Coro Marcello Ganter nos trará no
próximo domingo, dia 18, às 18h.
Traga sua família, convide seus
amigos e esteja aqui louvando ao
Senhor e sendo edificado por
mensagens musicais especial-
mente preparadas.

DIA 25 - DOMINGO
Neste ano, o dia 25 de dezembro é
domingo. Nossa Igreja manterá os
cultos regularmente. Culto Matutino
às 10h30min e o Culto Vespertino,
excepcionalmente, às 19h.

CULTO DE NATAL BOTAFOGO
No dia 25 de dezembro, domingo,
às 19h, celebraremos o Culto de
Natal da Igreja Presbiteriana de
Botafogo. Serão momentos de
culto, comunhão e celebração ao
Senhor. É fundamental que você



e sua família estejam presentes.
Preste atenção no horário.
Excepcionalmente, o culto
começará às 19h a fim de que você
tenha tempo de celebrar com os
seus e, depois, vir para a Igreja.

CADEIRAS NOVAS NO SALÃO
No domingo passado completamos
as cadeiras que faltavam. É hora
de agradecer a Deus pela
liberalidade de seu povo e dizer
aos servos e servas do Senhor que
acabamos a campanha e a Casa
do Senhor foi suprida. Que Deus
nos preserve assim. Registramos
que algumas mesas e cadeiras
antigas que ainda tinham
condições de uso, foram doadas e
vão servir a outras comunidades.
Assim é o povo de Deus –
abençoando e sendo abençoado!

DOUTORADO EM BIOQUÍMICA
Nosso irmão Matheus Pinto de
Oliveira concluiu seu doutorado
na área de Bioquímica na
Universidade Federal do Rio de
Janeiro abordando a temática
“Metabolismo Energético do
parasito Schistosoma manson”.
Vitória na vida do Matheus, mas
alegria para o nosso coração. Que
Deus o use como vaso de honra.
Parabéns Matheus!

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
PAIS NOS ABENÇOARAM

No domingo passado nossas
crianças , adolescentes e pais nos
propiciaram momentos sublimes
de alegria e devoção. Cantaram
lindo de forma sublime. Tivemos
um presépio vivo. No final era
unânime a alegria e gratidão ao
Dep. Infantil pela iniciativa. Deus
os abençoe.

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: Cidelviro Almeida Caldas,
Clair Dobler (tratamento), Almte.
José Carlos Coelho de Sousa,
Maria Lessa Heier (mãezinha da
Gláucia Heier), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares e Rônia Baía Rocha.

MOISÉS MENEZES STALLONE
DE LIMA
Pai do Rev. Diego Stallone e Renan
Stallone descansou de suas dores.
Faleceu na semana próxima
passada e foi sepultado no sábado,
dia 03 no Cemitério Jardim da
Saudade em Mesquita. A Igreja se
fez carinhosamente presente para
levar o abraço e palavra de consolo
aos nossos irmãos. Nossa oração é
no sentido de que o Espírito Santo



continue a consolar o coração dos
filhos, Sra. Regina (viúva) e Sra.
Cleonice (mãe do Moisés). “O
Senhor o deu e o Senhor o tomou;
bendito seja o nome do Senhor”!
(Jó 1:21)

DIÁC. ANTÔNIO VILARDO
DESCANSA NOS BRAÇOS DO
PAI
Antônio exerceu o diaconato em
nossa Igreja por dois mandatos.
Foi chamado à presença do
Senhor e o sepultamento se deu
no domingo, dia 04, no Cemitério
São João Batista. Deixa sua esposa
amada, a nossa querida irmã, Lícia
e seus filhos Gustavo e Rodrigo.
Roguemos ao Senhor que
continue a consolar o coração
desses irmãos. Hoje, durante o
culto matutino estaremos dando
graças a Deus pela vida do nosso
irmão. “Então, ouvi grande voz
vinda do trono, dizendo: Eis o
tabernáculo de Deus com os
homens. Deus habitará com eles.
Eles serão povos de Deus, e Deus
mesmo estará com eles. E lhes
enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá, já não
haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas
passaram”. (Ap 21:3-4)

VISITANTES NOS ABENÇOAM
COM SUAS PRESENÇAS
No domingo passado tivemos a
alegria de receber em nossa Igreja

os irmãos: Rosangela Moura,
Carlos Alberto Moura e Maria
Helena Mendes. Registramos aqui
o desejo de revê-los em outras
oportunidades.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Olga Pereira Thomas (2542-
0708), Lúcia Freitas Nepomuceno
(3684-3072), Orlando Vinícius
Dias Mara de Barros (2247-1470),
Daniel Maia Pimentel Vieira
(2542-1415); Dia 12: Claudia
Araujo dos Santos, Márcia Victório
de Araujo Costa (2293-8178),
Nelydes Menezes Machado (2205-
7058), Henrique Costa
Hermenegildo (2543-9201), Luzia
Barbara Manganello Velloso (3079-
6218); Dia 13: Hérica da Silva
Peniche Nunes (2293-4455),
Marcelo de Oliveira Rocha (2577-
7071), Carolina Alexandra de
Almeida (3236-1662), Lucas Portes
Santos Fernandes (3518-8978),
João Pedro Manotto Bittencourt
(3647-1009); Dia 14: Rafael Chaib
Lisboa (2543-4148); Dia 15: Izabel
Cristina Cunha do Nascimento
(3215-3981), Renata Mossa
Gomes dos Santos (2561-4715);
Dia 16: Adriano Henriques
Alencar Portela, Lucas Eliçon
Santoro (2295-1282), José Vicente
Ambrósio de Melo (2551-4206); Dia
17: Josefina Passos Ribeiro (2556-
4697), Marcus Vinícius Brasil
(3396-3190).



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.

ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico 237 NC – Jesus Nasceu!
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 241 NC – O nascimento de
Jesus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 146
Cântico 121 NC – Minha oração
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

 “Anjos ao nosso redor”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 232 NC – Pequena vila de Belém
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Ajoelhai”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Surgem anjos proclamando
Surgem anjos proclamando
Paz à terra e a Deus louvor
Vão seus hinos ecoando
Nas montanhas ao redor.

Glória, glória a Deus nas alturas.

Vão-se alegres os pastores
Ver o infante celestial
E acrescentam seus louvores
Ao louvor angelical.

Glória e honra ao grande Rei Jesus
Sim, glória e honra ao grande
Rei Jesus. Cantem todos.

Povos, tribos celebrai-O
Glória a Deus também dizei.
De joelhos adorai-O
Ele é o Cristo, o grande rei.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio – Coro Marcello Ganter:

“Cristo já nasceu”
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº44 – 11 de dezembro de 2016                                                                                                                                                                               

  Bíblia , que livro é esse ???  
    “  Porque , assim como descem a chuva e  neve dos céus e para lá não tornam, sem que  primeiro 
      reguem      a terra , e a fecundem , e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que    
       come, assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia....”  Isaías 55:10-11a 

                                                  
                      
                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

            Na sala de aula , tia Cátia pediu que todos fizessem uma redação . Mas 
seria uma redação diferente. A primeira pessoa escreveria as primeiras 5 linhas ,  a 
segunda as linhas seguintes e assim por diante . Assim ,cada um deveria dar 
continuação à história do companheiro. 
           Vocês imaginam o que aconteceu?  
          - Catarina , você não me ajudou ! Não consigo pensar em nada depois que 
você escreveu que « o cavalo da rainha lhe deu um conselho... » . Que maluquice 
é essa ??? Cavalo dá conselho ? , disse o Vitor. 
           - É que eu estava inspirada ! Também..., o Fábio escreveu antes de mim 
que «  o anão tinha um anel de pedra verde » . Eu sei lá que anão era esse e eu 
não sabia se esse anel  era do comandante do navio. Porque o Edu começou a 
redação falando do navio. Que navio ? 
               Foi uma super briga porque cada pessoa que escrevia  reclamava do 
companheiro anterior porque dizia que não teria escrito assim , que a história não 
estava do seu agrado etc. Ninguém gostava do  que o companheiro escrevia e 
ninguém estava gostando de escrever. E a história, no final ,ficou muito confusa. 
            Quando a gente olha para a Bíblia e descobre que cada livro  foi escrito por 
uma pessoa diferente,  a gente fica com a sensação de que um livro vai discordar 
do outro , ou que vamos ler coisas diferentes e ensinamentos opostos.  . Afinal , 
cada pessoa pensa de um jeito , não é? Mas a diferença está na presença de 
Deus com estes homens e , por isso as promessas feita no Velho Testamento são 
alcançadas no Novo.  
              A Bíblia é um livro escrito por várias pessoas , mas cada pedacinho 
escrito, TUDO foi inspirado por Deus, tudo veio de Deus e por isso ela é 
COMPLETA . Uma palavra completa a outra  . NUNCA acontece desarmonia. A 
Bíblia é    .um mapa- nos mostra a direção certa para seguir na vida 
                .uma carta de amor – ela fala do amor de Deus por nós 
                .um alimento- ela nos dá força para viver.            
                                                                              Boa leitura !  Tia Ilda                                                                                 
(saiba mais em Mt 5;17-20 / Gl 3: 15-29 /2 Pe 3:14-18)                     

 

1906-2016 

 

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


LITURGIA : 
Prelúdio : Boas vindas (Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vol 3 – 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 : Bem vindo em nome do Senhor!! QUE BOM ESTAR 

Na casa de Deus!!Temos algum visitante? 
 
2-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! 

 
3-Oração de Louvor : Nosso Deus é maravilhoso! Vamos orar e 
dizer isso a Ele? 

4-Leitura Bíblica no mês de dezembro– Mateus 1:18-21 
   

5-Versículo do mês de dezembro para memorizar:  

 
“Bem aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. “  

 Mateus 5:8            

 
 
7-Cântico : - Bíblia meu livro companheiro 
Bíblia meu livro companheiro 
meu livro companheiro é a Palavra de Deus 
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia , 
Aprendo dia a dia a  andar com Jesus 
 
8-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado, Senhor, por tudo! 
 
9-Mensagem – Tio Indiomar 
 

10-Cântico-- A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis) 
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar, 
e andando pelo caminho( bis) 
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 
 
11-Palavra Pastoral e Benção 
 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 

 
Aniversariantes de DEZEMBRO 

GUILHERME LEITE 03/12      1 ANO 

LARA ROMEU 05/12      4 ANOS 

TIA CATARINA  07/12  

SOFIA FLORENCE 10/12      4 ANOS 

HENRIQUE  12/12      8 ANOS 

TIA LUZIA 12/12  

JOÃO PEDRO BITTENCOURT 13/12       1 ANO 

TIA IZABEL 15/12  

TIA ANA MARIA 18/12  

 

"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) 
Funcionamento do berçário e maternal (0 a 2, 3 anos- de 9h30min até o 
término do culto matutino) 
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