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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. 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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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

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

Uma nova pauta moral

Mateus 5:27-32

Jesus continua a expor a aplicabilidade da Lei diante da realidade de Sua
missão, presença, ministério e do reino de Deus.

Continuamos no contexto em que Ele nos alerta para a necessidade de
irmos além do texto da lei e refletirmos sobre nossas motivações e intenções.
Aqui ele destaca e quer refletir sobre o relacionamento homem x mulher. A ma-
neira como um deve ver o outro e deve se relacionar.

Primeiramente, Jesus chama a atenção para o adultério, tocando no ver-
dadeiro tema – o desejo proibido. Para o judeu, o adultério era uma falta tão grave
que as partes culpadas poderiam ser condenadas à morte. Lembra do caso da
mulher adúltera que foi levada à presença de Jesus? O desejo era de
apedrejamento.

Creio que Jesus não está condenando o instinto natural, mas aquele que
dá vazão aos desejos dos olhos ou que os fabrica no coração por estar possuído de
desejos lascivos. Nós sabemos como estimular nossos desejos pecaminosos. Não
é preciso grandes explicações, e Jesus aponta isso. Este é o problema! Quantas
vezes por dia podemos ser tomados por pensamentos adúlteros sem que, com
isso, julguemos ter cometido adultério. Barclay diz que “Há um desejo interior da
alma e o adultério é meramente seu fruto”.

As tentações surgem e são estimuladas pelos olhos. Não é à toa que so-
mos provocados por todos os meios possíveis – livros, fotografias, filmes, obras
teatrais e etc. Hoje, essa é a linguagem do nosso tempo – o estímulo lascivo. O
que Jesus está condenando é exatamente isso; a utilização dos olhos como meio
de excitação dos desejos. Jesus toca exatamente neste ponto e nos ensina que é
isso que precisamos lidar e tratar. Se alimentamos o animal que há em nós, ele
cada vez terá mais fome; mas se, humildemente, trazemos cativo os desejos do
coração e os avaliamos diante da Palavra de Deus, nos submetemos à vontade de
Deus que organiza nosso interior e nos faz plenos nos relacionamentos que man-
temos. Que não vê o outro como objeto de nossas supostas “necessidades” de
satisfação animal.

Há pessoas que ousam dizer que isso é da natureza do homem, não tem
jeito. É do ser humano desejar e dar vazão ao seu desejo. Jesus te responde
dizendo duas coisas: Primeiro, que este caminho conduz ao inferno existencial e
final. Segundo, se você não consegue, é preciso uma intervenção cirúrgica –
extirpar o mal.



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Esequias Sales

Diáconos José Baía, Jorge Sarito e
Fábio Severino

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

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

Som Roney Hermenegildo

             Dentro do mesmo contexto, agora Jesus aplica a lei ao casamento. Espe-
cificamente a dissolução do casamento. Parece que o texto perde a continuidade,
mas perceba que a lição é a mesma. Aquele que leva uma vida autocentrada,
baseada pura e simplesmente nos seus desejos e vontades e que chega a trair o
outro. Trai não por desconsiderar; trai por só pensar em si e no seu prazer e
vontade. É egoísta. Repare o que Jesus está dizendo nos versículos 31 e 32. Ele
não está focando no divórcio, mas naquele que deixa, que repudia, que se prosti-
tui e que adultera.

Uma vez mais Jesus está condenando o instinto animal incontrolável que
destrói o outro; que desconsidera o outro; que usa o outro. Há muitos relaciona-
mentos em que se cometem todas essas atrocidades e nem por isso são desfeitos.
Gente que vive sendo deixada dia após dia. Desrespeitada, violentada fisicamen-
te e em suas emoções, traída pelas circunstâncias da vida.

Jesus está dizendo que se você está deixando, assuma as consequências
de sua decisão – que é a pior. Não viva de aparências que não enganam nem a
você mesmo (a). Seja verdadeiro (a) em seus relacionamentos. Sinta e se relaci-
one verdadeiramente, completamente, intensamente e integralmente. Essa é a
proposta de Jesus!

Uma nova pauta moral baseada em verdade e integridade.

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Vitor Camarinha

Diáconos             Leonardo Medeiros, Marco Aurélio e
Aureliano Dutra

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:   Inês Jarque

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

Rev. Cid Caldas



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.

AS PARÁBOLAS NO MUNDO
ANTIGO
Você acha que só existem
parábolas no Novo testamento?
Venha saber um pouco mais sobre
o assunto. Todos os domingos às
9h30min temos nossa Escola
Dominical. Oportunidade de
crescimento espiritual.

NOSSO ALMOÇO É HOJE
Hoje é dia de bênção e
comunhão. Você já integralizou
seu pagamento? Procure a
diretoria da UMP. O custo é de
R$ 25,00 incluindo bebida e
sobremesa.

DANIEL DIAS ESTARÁ EM
NOSSA IGREJA
Daniel de Faria Dias é um atleta
paralímpico brasileiro e recordista
mundial. Representou o Brasil em
várias competições internacionais
e olimpíadas. É membro da 3ª
Igreja Presbiteriana de Bragança
Paulista em São Paulo. Ele estará
conosco no dia 11 de março, às
18h. Venha ouvir o testemunho
de vida, de trabalho e saber um
pouco como enfrentar suas
limitações.

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 – AINDA
FALTA UM
Este material é necessário para
recebermos nossas crianças no
berçário com conforto. Se você
deseja abençoar nossas
crianças completando os
equipamentos para o berçário,
fale conosco. O custo é de cerca
de R$ 350,00.

PRESBITÉRIO DO RIO DE
JANEIRO
Esteve reunido em sua 152º
Reunião Ordinária. A Mesa
eleita: Presidente – Rev.
Haveraldo Junior; Vice-
Presidente – Rev. Cid Caldas;
Secretário Executivo – Rev.
Paulo Severino Filho; Primeiro
Secretário – Presb. Wilson de
Souza; Segundo Secretário –
Rev. Deivson Torres; Tesoureiro
– Presb. Esequias Sales. Nossos
relatórios e documentos foram
analisados e aprovados
destacando-se o crescimento,
paz e equilíbrio financeiro de
nossa Igreja.

ATIVIDADES NO PRÓXIMO
DOMINGO
Como é do conhecimento de todos,
no próximo domingo é carnaval.
Teremos classe única da Escola
Dominical no horário normal e nosso
Culto Matutino, às 10h30min.
Contudo, excepcionalmente, como
acontece todos os anos, não teremos
o Culto Vespertino tendo em vista a
dificuldade para chegarmos à Igreja.

REUNIÃO DO CONSELHO
Está convocado para reunir-se
no próximo dia 04 de março, às
08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues.

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.

ORE PELO CAMPO MISSIO-
NÁRIO EM ITANHANGÁ/MT
Esta é uma cidade muito jovem,
pois foi emancipada há apenas
dez anos. Região agrícola cuja
população é constituída de
imigrantes do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.



Essa é uma igreja muito
pequena, cuja sede, apesar de
caber 150 pessoas, conta com
poucos congregados. O povo é
muito fechado para o
Evangelho. Ore por este campo.

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, 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 Angela P. de
Sousa, Carla Rejane de Assis,
Filipe Senna Goepleit, Helen
Miranda, Marcelo de Sousa
Mendonça e Moacir Fabiano
Schmitt. Que Deus as abençoe
e que possamos vê-las outras
vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Jonas Campos Pereira
Feitosa (2543-6380), Daniel
Beltrão Jarque (2591-2602); Dia
20: Maria da Glória dos Santos
Alves (2551-2918), Maria de
Lourdes Souza Arruda (2543-
3964); Dia 21: Josefa Gonçalves
de Araujo Benedito (2512-4813),
Simone Alice Meyer (2773-6771),
Kátia Victorio de Araujo Costa
(2286-2044), Victor Nunes
Vandesteen de Carvalho; Dia 22:
Natalia da Silveira Barcellos(2542-
5270), Líbera da Costa Rodrigues
(2551-7657), Inty Yaku Cerezo
Ortega; Dia 24: Ana Claudia
Rodrigues Moreira (3874-5198),
Daiane Ferreira dos Santos (2295-
5929); Dia 25: Israel Moraes de
Vasconcellos (PE), Bruno Perrone
da Rocha (2589-7236)

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
18 NC – Deus dos antigos
Oração de Adoração e Louvor
12 NC – Glória a Deus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 103
66 NC – Contrição
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

“Oh Senhor vem me dirigir”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
316 NC – Os intentos de Deus
Oração Diaconal de Dedicação
06 NC - Doxologia

Saudação aos Visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

351 NC – Belas palavras de vida
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter:
“Meu nome a sussurrar”

Oração de Consagração
1Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos elementos
eucarísticos
341 NC – Vera páscoa
Comunhão
Oração do Pai Nosso

DESPEDIDA

Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:

 “O dia da Vitória”

A N O T A Ç Õ E S



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 nº3– 19 de fevereiro de 2017                                                                                                             

A Soberania e a sabedoria de Deus ( parte 3)   
    “O Senhor fez a terra pelo seu poder; estabeleceu o mundo por sua sabedoria e 

com sua inteligência estendeu os céus.”   Jeremias 10:12 
       “ E fez Deus os animais selváticos , segundo a sua espécie, e os animais 
    domésticos , conforme a sua espécie , e todos os répteis da terra , conforme a sua  
                                espécie..”   Gênesis 1:25 
                                

                                                  
                      
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 

 

 1906-2017 

           - É o desenho mais esquisito que eu já vi! Que bicho é esse Gabriel?!??!.  
           - Inventei.....Acho que tigres precisam de asas.E guelras, e três olhos. 
            - Asa? Guelra?Três olhos? Pra mim o tigre é perfeito! Para caçar ele tem 
aquelas pernas super fortes, que correm e conseguem alcançar sua presa. Tem 
pulmões, já que não são aquáticos e... dois olhos são mais que suficientes. 
             - Já a baleia, devia latir. 
             - KKKKK! Por acaso a função das baleias é guardar o portão de alguma 
casa? Pra isso existe o bicho certo, o cachorro, totalmente adaptado para essa 
função.  
             
             É muito bom quando a gente observa a criação de Deus com um olhar 
atento e estudioso, e percebe como nosso Deus é maravilhoso, e sábio.  
             Prestando atenção em cada animal, vemos que existem características 
físicas que ajudam na alimentação ( tipos de bicos das aves, a língua comprida do 
tamanduá) , na defesa ( na maneira como se disfarçam no meio da mata – 
mimetismo) e também na locomoção.  
            Existem alguns macaquinhos que tem, além de mãos e pés, uma cauda 
forte que facilita a vida em cima das árvores. Tão interessante observá-los 
passeando de árvore em árvore suspensos e seguros, ás vezes pelas mãos, mas 
ás vezes pela cauda. Sem falar nas potentes garras dos bichos preguiça, que 
garantem a segurança na escalada de uma árvore. Tantas características 
interessantes, criando condições de sobrevivência nos ambientes onde moram. 
              Os cangurus com sua “bolsa” guardando seus filhotes, as nadadeiras das 
caudas das lontras, o pelo espesso dos ursos polares.  
              Um animal que não corre, como a tartaruga , precisa de um casco bem 
duro para se esconder caso algum outro queira ameaçá-la. 
            Tudo certinho. E viu Deus que tudo era bom!     Bjo,  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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