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“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”
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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
Como reagir aos que me ofendem e/ou precisam

Mateus 5:38-42

Jesus nos traz mais uma aplicação da lei, da famosa lei de Talião: “Olho por olho,
dente por dente, mão por mão, pé por pé” (Ex 21:24). Lei muito antiga que aparece no
código de leis mais antigo que se conhece (mais de 2.000 anos antes de Cristo) – O Código
de Hamurabi.

Lei que procura satisfazer o senso de justiça e vingança do ser humano.
Lei tão antiga, mas que ainda hoje satisfaz a justiça parcial, imediatista da rai-

va, da vingança. Que deseja pagar o mal com o mal. Que acredita que é possível pagar o
erro cometido com humanidade apenas. Que quer restituição a qualquer preço. Que se
alegra com a chacina de presos. Que declara ser justa a chacina de crianças e adoles-
centes nas “Candelárias”. Daí decorre nosso ditado: “escreveu, não leu, pau comeu”. Ou
seja, é a linguagem e a lei da retribuição direta.

A pretensão inicial dessa lei talvez tenha sido estabelecer um limite para a vin-
gança. Embora não seja uma lei para aplicação direta, pois era preciso passar por algum
tipo de magistrado, se tornou formadora de consciência na forma de lidar com a vingança.

Esta passagem nos deixa diante da exigência inexorável da ética cristã. Jesus
nos ensina que a vingança não tem lugar na vida cristã. Entendeu? Sem “e se..”, sem
cláusulas de exceção.

O primeiro exemplo oferecido por Jesus é a ferida na face. O cristão precisa
aprender, não só a não revidar, mas a não guardar ressentimento. É curioso como na
vida tomamos tudo como pessoal. Tudo é tão sanguíneo, carnal, figadal e final. Na reali-
dade, Jesus está nos ensinando a não nos alimentarmos de ressentimentos.

O segundo exemplo nos é igualmente caro – abrir mão do que temos. Mais do que
isso, de nossos direitos. É melhor se considerar sem direitos. Mesmo porque “O homem
não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada” (João 3:27). É curioso como há
pessoas que se acham cheias de direitos, inclusive, mais direitos do que os outros.
Avançam sobre o que é dos outros. O cristão deve pensar em suas responsabilidades, não
em seus privilégios.

O terceiro exemplo nos fala de disposição – até onde devemos ir com o outro.
Cuidado aqui! Não tire do contexto o texto. Lembre-se que Jesus está falando daquele que
fere a tua face; que demanda contigo. Jesus está dizendo – “caminha com ele”.

 O quarto exemplo nos fala de liberalidade – nunca nos negar a dar ao outro. É claro
que Jesus não está falando para darmos aquilo que, inclusive, pode destruir o outro. Mas, é
preciso manter aquela disposição interna que é sensível; que não é tomada e usura, egoísmo
ou insensibilidade para com aquele que pede, independentemente das circunstâncias.

Senhor, como alcançar esse estado? Como ser assim?
Primeiro, olhe para dentro e veja como seu coração reage a essas verdades.
Segundo, se abra diante do Senhor e diga que sente, que não consegue, até que

está tão ferida (o) por pessoas, que é incapaz de oferecer face, deixar túnica, andar centí-
metros ou dar o que quer que seja.

Terceiro, se deixe ministrar pelo Senhor. Jesus se oferece para trilhar este
caminho com você. Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Mário Filipe

Diáconos José  Baía, Fábio Severino e
Jorge Sarito

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

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

Coro Marcello  Ganter

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:

m) apresentar anualmente à igreja relatório das suas atividades, acom-
panhado  das respectivas estatísticas;

n) resolver caso de dúvida sobre doutrina e prática, para orientação da
conciência cristã;

o) suspender a execução de medidas votadas pelas sociedades domésticas
da igreja que possam prejudicar os interesses espirituais;

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero        Eduardo Gouvêa

Diáconos             Aureliano Dutra, Michel Jarque e
  Leonardo Medeiros

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

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

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.

GRAÇA E RESPONSABILIDADE
– OS DOIS DEVEDORES (LC
7.41-43)
No próximo domingo em nossa
Escola Dominical vamos aprender,
através da situação descrita nessa
parábola a relação entre graça e
responsabilidade. Todos os
domingos às 9h30min temos
nossa Escola Dominical.
Oportunidade de crescimento
espiritual.

OFICINA DA SAF – ESTER
NASCIMENTO VOLTA ÀS
ATIVIDADES
Está para chegar o dia esperado.
Terça-feira, dia 07 de março, a
partir das 9h, a Oficina Ester
Nascimento volta às suas
abençoadoras atividades. Este é
um trabalho da SAF coordenado
pelas irmãs Sara Celeste Sales e
Sônia Regina Leite. Você, a quem
seguramente Deus deu talentos,
pode vir trabalhar, se divertir, ter
comunhão, abençoar e ser
abençoada (o).

DANIEL DIAS AQUI EM NOSSA
IGREJA
Este 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. Essa é uma
programação de nossa UMP aberta
à toda Igreja. Neste dia também
teremos a oportunidade de
abençoar outras vidas, pois o
ingresso será 1kg de um gênero
alimentício não perecível.

CONVERSA DE HOMEM
Nossa UPH convida aos homens
da Igreja para um encontro no
próximo dia 18 de março, às 18h.
Estamos começando um trabalho
voltado só para homens e você não
pode ficar de fora. Nesta
oportunidade vamos ouvir e
conhecer as possiblidades e
oportunidades que temos de
crescer como homens de Deus.

ACAMPAMENTO DA MOCI-
DADE 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.

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 VENTANIA/PR
Esta é uma congregação que, pela
graça de Deus já tem seu templo
e casa pastoral adquiridos com o
esforço de um pequeno grupo de
congregados. Hoje eles têm 34
membros comungantes. A cidade
é muito receptiva ao Evangelho. A
congregação tem orado para que
o Evangelho cresça na cidade e que
eles possam se tornar uma Igreja
organizada. Vamos orar por eles?

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Oremos 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,
Márcia Barroso Pereira, 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 Antonio Ferreira Arantes
e Giovana Arruda. Que Deus as
abençoe e que possamos vê-las
outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Dia 06: Bernardo Ardovino
Machado (2541-7607), Dulcinéia
Pires (2542-8796); Dia 08: Letice
Alves da Silva (2232-0361), Patrícia
de Souza Camarinha (2541-3375),
Sergio de Moura Sodré (9876-
8365); Dia 09: Ana Angélica
Gramático (2226-0032); Dia 11:
Elzi Lemes Scliar (2295-3672)

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
33 NC – Maravilhas divinas
Oração de Adoração e Louvor
16 NC – Louvor a Deus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 51
128 NC – Comunhão preciosa
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

“Ficarás onde estás”

Aniversariantes da Semana
Recepção de Membro
Batismo Infantil

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
110-A NC – Crer e observar
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes
Avisos



EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter:
“Rio da Judeia”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

192 – No céu com Jesus
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:

“Aleluia Soulful Celebration”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
14 NC – Louvor
Oração de Adoração e Louvor
56 NC (1ª música) – Ação de graças

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 19
284 NC – Obediência
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

“De eternidade a eternidade”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
144 NC – Segurança e alegria
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

350 NC – A palavra da vida
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter:
“Eu sou o pão da vida”

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos
Eucarísticos
251 NC (música 264 NC) –
Fronte ensanguentada
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcelo Ganter:

“Salmo 40”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 nº4– 05 de março de 2017                                                                                                             

Caráter ( parte 1- obedecer é prova de amor )   
    

 “Disse o Senhor a Noé : Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante 
de mim no meio desta geração.”   Gênesis 1:25 

“’ Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera , não sendo 
ouvinte negligente , mas operoso participante, esse será bem aventurado no que realizar.” Tiago 1:25  

                                
                                                  

                      
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 
 
 

 1906-2017 

        - 600 anos?!? Noé entrou na Arca com 600 anos?!? Velhinho, não é, Luzia?   
        - É Bárbara, e, pelas contas ficou lá dentro mais de 40 dias e 40 noites.  
        - Eu hein Luzia, se eu fico em casa dois dias... já fico nervosa querendo 
passear um pouco.Imagina dentro de um barco cheio de bichos , grandes e 
pequenos. Além disso, quando eu tiver 600 anos não vou querer construir mais 
nada!!  
          - Calma, a gente tem 8 anos e você  já está preocupada com isso ?!??! 
             
             Valores, princípios... Na nossa vida precisamos sempre escolher como 
vamos agir, e, nessas horas, o importante é sermos justos e obedientes a Deus. E 
ser justo é agir de acordo com as regras e buscar atingir os objetivos fazendo o que 
é certo, o que agrada o coração de Deus. Adão e Eva, por exemplo, tiveram a 
oportunidade da escolha, baseada na ordem dada por Deus. Obedecer ou não 
obedecer? Escolheram o errado e isso trouxe tristezas e perdas.  
                Noé também recebeu uma ordem. Ordem estranha, mas que fez com que 
demonstrasse toda sua confiança e lealdade ao Deus Criador, mesmo vivendo 
numa terra de homens desobedientes e corruptos.Na verdade, Noé não levou 600 
anos para finalmente obedecer a uma ordem. Ao longo dos seus 600 anos ele 
demonstrou seu amor a Deus escolhendo sempre caminhos justos, do bem. Era um 
homem com valores de justiça, com CARÁTER. Então foi natural que fosse 
chamado para uma missão muito importante, e talvez por isso não estranhou a 
ordem dada.  
                  Mais difícil do que construir um super barco com essa idade toda foi ter 
vivido 600 anos no meio de pessoas erradas e más e não ter se tornado errado e 
mau.  
                Nunca perdemos por sermos justos e obedientes. Na escola ou em casa , 
assim como diz a música , obedecer é mais que importante, é prova de amor.  
                 Bjo, Tia Ilda                                                                                                            
(saiba mais em Gênesis 6 até 10/ Salmos 7 :8-17/ Tiago 1 :16-27) 

 

 

 



LITURGIA : 
Prelúdio :Boas vindas( Cânticos de Salvação para Crianças /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 : Todos são bem vindos no nome do Senhor!!! 

Estamos alegres com sua presença! Temos algum visit ante? 
Dê um bom dia ao amigo do lado !  
 

2-Cântico : Aleluia, sou de Cristo (Turma do Printy) 
Aleluia, Sou de Cristo! Aleluia, Cristo é meu! (bis) 
Se você é de Jesus bata palmas 
Se você é de Jesus, bata os pés 
Se você é de Jesus cumprimente o seu irmão 
Da direita (Tudo bem?) e da esquerda (Amém) 
Se você é de Jesus sua vida está na luz 
Se você é de Jesus grite "Aleluia"! 
 
3-Oração de Louvor: Vamos orar e dizer a Deus como Ele é 
maravilhoso?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de março– Tiago1:12-13 
   
5-Versículo do mês de março para memorizar:  

 
“ Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras.  “  

 Salmos 100:1            

 
 
7-Cântico : SEMPRE SOU FELIZ (POR DENTRO , FORA, ALTO E 
BAIXO)- corinhos evangélicos 

Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz( bis)  

Aqui Jesus entrou , meu coração limpou 

Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz ! 

8-Oração de Gratidão e Súplica : O dia está lindo , eu tenho amigos 
e Deus me ama! Obrigado Deus!! 

9-Mensagem – Tia Ilda 
 
10-Cântico—CRISTO ESPERANÇA (Cantata – O Plano de Deus- 
Mig e Meg-faixa 6) 
Cristo é esperança, Cristo é esperança; 
Ele é quem nos satisfaz 
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz. 
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim. 
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 
 
11-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao  lado. 

 
                                                Aniversariantes de MARÇO 
 

 

        

 

           "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 anos - de 9h30min até o 
final do culto matutino) 
 

CLARICE 02/03      2 ANOS 

TIA ANA LUIZA 03/03         

RYAN 17/03           9  ANOS 
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