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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, 

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, desenvlvem 

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
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Pastor Auxiliar

Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Diáconos

Diácono Emérito: Antônio de Oliveira Nóbrega

Escola Dominical

Adolescentes: 3º andar :: Orientador: Rev. Diego Brito Stallone de Lima.

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

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

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 15h, nas casas dos Adolescentes.

   
UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h, 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

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas

Domingos, às 18h, no 3º andar

   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, 
Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega (Emérito) e Michel Beltrão Jarque.

Crianças:
   09h30min - Culto das crianças - 4 a 12 anos / Berçário/ Maternal - 0 a 3 anos
   10h15min - Abertura EBD - 3 a 12 anos com ensaios para eventos 
   10h45min - Lanche e espaço para comemoração de aniversários 
   11h até nal do culto matutino: Classes da EBD 3 a 12 anos :: Berçário -0 a 2 anos 
   18h00min - Matinê do departamento 

Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, 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) e Pb. Vitor Camarinha da 
Silva.

Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h às 17h no Salão Rev. 
Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 16h no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

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



Para Pensar
Não matarás?

Mateus 5:21-26

Precisamos começar nossa reflexão de hoje com o versículo
que imediatamente antecede o texto. Diz o versículo 20: “Porque vos
digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e
fariseus, jamais entrareis no reino dos céus”.

Jesus não veio para revogar a lei, mas nos convida a refletir
sobre ela. Essa semana, a propósito da violência no Estado do Espí-
rito Santo, recebi um texto que falava das pessoas que ao passar por
lojas sendo saqueadas participaram dos saques. Gente de família,
trabalhadora e “de bem”. O ditado popular diz que “a ocasião faz o
ladrão”. Mas, na verdade, o que a ocasião revela, no máximo, é o
caráter das pessoas.

É exatamente aí que Jesus toca. É neste ponto da ética e do
caráter que o Senhor quer agir. Conformidade legal não significa,
necessariamente, correção e santidade.

E aqui está o primeiro exemplo. A lei disse: “Não matarás”.
Isso é explícito, claro e objetivo, mas Jesus sabe que nós ajeitamos
as coisas, a situações. Nós criamos as condições mentais para nos
auto justificar. Há pessoas que leem este mandamento é falam que
se refere a assassinato o mais não tem problema. Há outros que
constroem teologias que justifique a utilização de armas na convi-
vência com seus semelhantes. Ou seja, somos capazes de toda sorte
de explicação para justificar nossas violências.

Matar? Só em se irar, insultar, xingar o outro já é motivo de
juízo. E, ainda, não dissocie suas relações de sua devoção, diz Je-
sus. Se for adorar a Deus e tiver alguma coisa contra seu irmão,
PODE PARAR! Resolva primeiro. Lembre-se que nossa justiça preci-
sa exceder a de escribas e fariseus.

Matar é sempre consequência de desavenças que precisam
ser tratadas antes de que atitudes extremas destruam a vida.

Jesus nos leva a pensar sobre o conteúdo de nossos gestos e
ações. Se formos conformar nossos pensamentos ao exposto por Je-
sus, talvez fosse melhor perguntar: Quantas pessoas você já matou
(xingou, insultou ou se irou)? Duro isso, mas deve nos levar a mu-
dança na forma de nos relacionarmos.

Pense nisso!

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Eduardo Gouvêa

Diáconos Michel Jarque, Marco Aurélio
Aurelino Dutra

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:   Inês Jarque
             Coro Marcello Ganter
Noite:     Grupo Kaleo
             Grupo Kaleo/ 4 Cantos

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 2ª - Conselho da Igreja

Art. 83.  São funções privativas do Conselho:

f) receber o ministro designado pelo Presbitério para o cargo de pastor;
g) estabelecer e orientar a Junta Diaconal;
h) supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa, o

trabalho das sociedades auxiliadoras femininas, das uniões de mocidade e ou-
tras organizações da igreja, bem como a obra educativa em geral e quaisquer
atividades espirituais;

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Esequias Sales

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

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.

ESTUDO DAS PARÁBOLAS
As aulas introdutórias ao tema
continuam hoje. Ainda há
tempo de você se engajar no
estudo da Palavra de Deus.
Você já sabe. Todos os
domingos às 9h30min. A classe
de jovens e casais voltou a se
reunir na sala da mocidade. Os
adolescentes no 3º andar. No
salão a Classe 1 e no térreo a
Classe 2. São oportunidades
para você conhecer mais o
Senhor e sua Palavra.

PRIMEIRO ALMOÇO
COMUNITÁRIO DO ANO
Será no domingo que vem após o
culto matutino. Faça sua inscrição
ou, caso você tenha feito reserva,
efetue o pagamento. Seguramente
as vagas terminarão ainda hoje,
por isso vá reservar a sua e de sua
família ainda hoje. As inscrições
estão sendo feitas com a diretoria
da Mocidade. O custo é de R$
25,00 incluindo bebida e
sobremesa.

CAMINHANDO NA FLORESTA
DA TIJUCA
A Mocidade está nos convidando
para, no sábado, dia 18, fazer uma
caminhada na aprazível Floresta da
Tijuca. O ponto de encontro será
na Praça Afonso Vizeu (Pracinha do
Alto da Boa Vista) às 09h do sábado,
dia 18 de fevereiro. A saída da
pracinha será, impreterivelmente,



às 9h15min. Como chegar: Metrô
até a estação Uruguai e qualquer
ônibus que for para Barra da Tijuca
(301, 302 e 345) ou se quiserem
poderão ir de carro deixando nas
proximidades da praça. Seremos
conduzidos pelos nossos irmãos
François Paiva e Célia Caldas.
Esperamos concluir este circuito em
3 ou 4 horas de caminhada,
incluindo a parada para o lanche.
Juntos, iremos conhecer um
pouco da floresta e seus
atrativos, mas para isto
deveremos seguir algumas
regras de conduta em trilhas
de montanha:
· Calçar um Tênis ou uma Bota de

caminhada. Não vá de sandália nem
chinelo;

· Vestir roupas leves e um boné;

· Levar de 1 ½ a 2 litros de água ou se
quiser repositores como Gatorate ou

outra marca;

· Levar protetor solar e repelente;
· Levar um farnel para o lanche

(sanduiches, frutas, barra de cereal,

etc..);
· Levar uma capa pequena de chuva

ou casaco impermeável leve. Nesta

época, a qualquer momento pode
chover;

· Levar tudo isto em uma mochila

pequena;
· Devemos retornar com todo o lixo

que produzirmos.

Deixa de preguiça e vamos
caminhar juntos!

ACAMPAMENTO DA MOCIDADE
PARA A MOCIDADE
A mocidade vai realizar um
acampamento na Páscoa! Que
isso, só pra UMP? Isso aí...vai
ser em Mairinque (interior de
São Paulo). Saímos dia 13/04
às 19h e voltamos no dia 16/
04)! Que isso, 3 dias de
acampamento? Isso deve sair
caro! Não, R$ 235 (c/ônibus) e
R$150 (s/ônibus). Ah e como
paga isso? À vista ou em 2 vezes.
Você, jovem, fale com a
diretoria da UMP.

BEBÊ CONFORTO
Deus é muito bom! Precisamos de
dois bebês conforto e o Senhor já
nos mandou um através da
generosidade de um irmão amado.
Este material é necessário para
recebermos nossas crianças no
berçário com conforto.

VAMOS CUIDAR DE NOSSOS
VISITANTES
Com o objetivo de abençoar
aqueles que nos visitam, a
Junta Diaconal disponibiliza
bíblias para serem emprestadas
àqueles que nos visitam.
Portanto, a prioridade é deles.
Habitue-se a trazer sua Bíblia
e observar se há pessoas a sua
volta que não estão com a sua e
compartilhe a Palavra de Deus.



JÁ APANHOU A SUA CADERNETA
DE CONTRIBUIÇÃO?
A tesouraria prepara
trimestralmente envelopes para o
recolhimento de nossos dízimos de
forma personalizada. Essas
cadernetas estão com os diáconos.
Habitue-se a pegar a sua ali com
um dos diáconos. Facilidades para
você dedicar ao Senhor sua vida e
um pouco do muito que Ele lhe
tem dado.

ORE PELO CAMPO
MISSIONÁRIO EM JOAQUIM
GOMES/AL
Apesar de ser uma pequena
cidade no interior do Estado de
Alagoas, Joaquim Gomes é uma
cidade extremamente violenta.
Chega ao ponto de tiroteios
acontecerem à luz do dia. Os
cultos na Congregação já foram
interrompidos por causa da
violência. Após um começo difícil
onde os missionários não
conseguiam que ninguém viesse
ouvir o Evangelho, após um
trabalho com crianças, um ano
depois, os adultos começaram a
chegar. Ore pelo trabalho em
Joaquim Gomes.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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 motivos e nomes daqueles
que foram informados ao
pastor:
1. DESEMPREGADOS;
2. ENFERMOS E IDOSOS: Clair Dobler
(tratamento), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa, Naly Miranda
(idosa), Presb. Paulo Severino da
Silva, Paulo Vasconcellos, Peggy
Barbetta Soares e Stila Borges
Coelho de Sousa;
3. PROBLEMAS FAMILIARES.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Euzi da Silva, Lucimar
Neves Rolla, Marlene Pereira
Martius, Tatiana, Thayse C. Da
Silva, Thiago e Vilma da Silva
Nascimento. Que Deus as abençoe
e que possamos vê-las outras
vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Katia Regina da Silveira
Barcellos (2542-5270), Estêvão
Chaves do Nascimento (3215-
3981), Deuzélia Ribeiro Amorim
Dutra (3083-7677); Dia 13:
Danilo Fonseca Jarque (2424-
1582), Odila Borges Coelho de
Sousa Carvalho Braga (Hong
Kong), Eduardo Alves Chagas
(7390-9336); Dia 14: Rafael da
Silva, Paulo Cezar de Almeida



(3348-1868), Danielle
Cavalcante Elias (3651-8186; Dia
15: Andréa Cavalcante Peixoto
Oliveira (3083-0652); Dia 16:
Marlon Sansão Feitosa (2543-
6380); Dia 17: Dinah Martins de
Souza Campos (2558-8068),
Schirley Regly e Silva (3038-
5300); Dia 18: Sérgio Pereira da
Silva (2527-2768).

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.

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão

Saudação e Acolhimento
22 NC – Os céus proclamam
Oração de Adoração e Louvor
08 NC – Adoração a Trindade

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada:
Salmo 119:145-160

89 NC – Amor sacrificial
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

“Príncipe da Paz”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
88 NC – Amor perene
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter:
“Amou-me”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

177 NC – Firme nas promessas
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:

“Festival Sanctus”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

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

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                

CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 2 nº2– 12 de fevereiro de 2017                                                                                                             

 
A Soberania e a sabedoria de Deus ( parte 2)   

  “O Senhor fez a terra pelo seu poder; estabeleceu o mundo por sua sabedoria e 
com sua inteligência estendeu os céus.”   Jeremias 10:12 

     “Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do 
céu:...”   Eclesiastes 3:1 

                                
                                                  

                      
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 

 1906-2017 

           - Nossa Glaucinha, eu sempre digo : o dia devia ter 40 horas ! Não consigo 
fazer  tudo só com 24h.  
           - Que 24h?!? Eu hein, Pedro... Esqueceu que você também dorme? E às 
vezes dorme até demais!!!! E aí sobram umas18h. 
             - Então, eu preciso que o dia tenha mais horas! Tem que dar tempo de 
dormir muito e fazer tudo o que preciso fazer... 
            - KKKKKK! Pedro, será que o tempo tem que ser maior ou você tem que se 
organizar e usar melhor as 18 horas que tem? Deus fez tudo muito certinho, 
menino! Há tempo de estar acordado , fazendo coisas, e o tempo de estar 
dormindo, descansando , que ninguém é de ferro!! 
 
              Sem que a gente perceba, o nosso planeta se move no espaço. Ele faz 
pelo menos 14 movimentos, mas os mais importantes são a rotação e a translação.  
              Na rotação a Terra gira em seu próprio eixo há 1660 Km/h e a gente nem 
percebe, não é o máximo? Esse giro dura 24h e promove a divisão dos dias e 
noites. Quando Deus criou o mundo, com muita sabedoria, promoveu essa divisão, 
momentos iluminados pelo sol, os dias, e outros bem escurinhos, sem sol, as 
noites. E, como Deus nos conhece, Ele sabe que precisamos descansar. Nada 
como um quartinho bem escurinho e um lugar para o descanso, tão importantes 
para recarregar as energias!  
               Na translação a Terra se move ao redor do Sol junto com os outros 
planetas e isso dura em torno de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos . Nesse 
tempo as estações se sucedem , ajudando no crescimento das plantas e 
interferindo na vida de animais e homens .Movimentos que nem sentimos , nos 
ajudando a viver melhor. Obrigada Deus criador !!                          Tia Ilda                                                                                                      
(saiba mais em Jr 10:12-16/ Jo 1:1-5/ Sl 104: 24-35/ Eclesiastes 3:1-8) 

 

  



LITURGIA : 
 
Prelúdio : Boas vindas  (Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vo l 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 no nome do Senhor!!! Muito legal 

estarmos aqui!!! Temos algum visitante? Dê um bom d ia ao 
amigo do lado !  
 

2-Cântico : ALELUIA! ALELUIA! (Cânticos de Salvação para 
crianças/vol.1/ amarelo/ 22) 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, louve   ao Senhor! (bis) 
Louve ao Senhor! Aleluia!  Louve ao Senhor!  Aleluia! 
Louve ao Senhor! Aleluia!  Louve ao Senhor! 
 
3-Oração de Louvor : Nosso Deus é maravilhoso!!! Vamos orar e 
dizer isso a Ele?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de fevereiro– Salmos 104:24-30 
   
5-Versículo do mês de janeiro para memorizar:  

 
“ Que variedade ,  Senhor, nas tuas obras!  “  

 Salmos 104:24a            

 
 
7-Cântico : : SEI QUE DEUS RESPONDE AS ORAÇÕES(Cânticos de 
Salvação pra crianças/vol. 1/ amarelo / 98) 

Sei que Deus responde as orações (BIS) 

Pois eu mesmo já provei que Deus ouve a orações 

8-Oração de Gratidão e Súplica : As aulas estão chegando , o dia 
está lindo , eu tenho amigos e Deus me ama! Obrigad o Deus!! 

9-Mensagem – Tia Ilda 

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

 Aniversariantes de FEVEREIRO 
 

 

 

 

              

 

       

"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- lanche 
11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do berçário e maternal (0 a 2, 3 ano s- de 9h30min até 
o término do culto matutino) 

CAROLINA COLLA 01/02      12 ANOS 

ESTEVÃO 12/02        8  ANOS 

TIO EDUARDO 13/02  

TIA STELLA 28/02  
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