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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
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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
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Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
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Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
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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
Lidando com as intenções

Mateus 6:1

Há uma expressão popular muito curiosa que se refere aquele que extrapola

na maneira de se expressar. As pessoas dizem – “está querendo aparecer”. Como

somos tentados pela possiblidade de nos mostrarmos melhor do que verdadeiramente

somos ou demonstrar aos outros aquilo que queremos que os outros percebam.

Há ricos que esbanjam porque desejam mostrar que são ricos. Há gente culta

que faz questão de expor sua cultura para mostrar o quanto sabem. Há gente forte

que faz questão de mostrar sua força. Há todo tipo de pessoas e todo tipo de desejo de

exposição.

O escritor de Eclesiastes nos diria aqui: “Vaidade, tudo é vaidade”!

O judeu fazia questão de expressar sua religiosidade através da esmola, oração

e jejum. Era um verdadeiro tripé da religiosidade judaica. Jesus não está questionando,

nem questiona essas expressões de religiosidade, mas perscruta as verdadeiras

intenções. Por que estou fazendo isso? Quais são as minhas reais intenções?

De fato, o que Jesus destaca é a intenção ao dar esmola, orar ou jejuar. Se é

feito com a intenção de exaltar quem o faz, perdeu-se o valor ou, o que é pior, já

cumpriu seu valor para quem o fez.

Curioso como temos a capacidade de distorcer as coisas. Alguns perigos nos

cercam, como por exemplo, dar esmola não para abençoar a quem recebe, mas para

mostrar ao mundo nossa generosidade; podemos orar para que os outros reconheçam

nossa erudição e conhecimento bíblico; podemos jejuar e dizer que o estamos fazendo

para mostrar o como somos espirituais.

Há isso tudo e mais outras coisas que sabemos como tornar a glória voltada

para nós mesmos. Jesus está condenando essa disposição do coração. Sabemos

praticar as melhores ações para nos tornarmos célebres aos olhos dos homens.

Concordo com o comentarista Barclay quando diz que, talvez, as palavras de

Jesus quisessem nos dizer que “Se o seu único fim é obter as recompensas que o

mundo pode dar, não há dúvida de que o conseguirá, mas então não deve esperar as

recompensas que só Deus pode dar”.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Eduardo Gouvêa

Diáconos Joaber Sales, Jorge Sarito e
 Fábio Severino

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã: Stella  Junia
Coro Marcello Ganter

Noite: Grupo Kaleo

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:

s) velar pela regularidade dos serviços religiosos;
t) eleger representante ao Presbitério;
u) velar por que os pais não se descuidem de apresentar seus filhos ao

batismo;
v) obervar e pôr em execução as ordens legais dos concílios superiores

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Esequias Sales

Diáconos             Marco Aurelio, Michel Jarque e
 Leonardo Medeiros

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:   Inês Jarque
             Quarteto 4 Cantos
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.

ESCOLA DOMINICAL VOLTA A
TEMÁTICA DAS PARÁBOLAS
NESTE DOMINGO
Domingo passado tivemos,
excepcionalmente, uma classe
conjunta no templo. Hoje voltamos
a temática normal e cada classe
em seu espaço. Breve daremos
início a uma nova classe de Escola
Dominical. Aguarde a temática
dessa classe.

LIDANDO COM PERDAS –
INTRODUÇÃO À LUCAS
CAPÍTULO 15
Agora sim! No próximo domingo
estudaremos Lucas 15. Nós
sempre perdemos algo ou alguém
em algum momento da vida, mas
como lidar com perdas? Essa é a
temática. Todos os domingos às
9h30min temos nossa Escola
Dominical. Oportunidade de
crescimento espiritual.

CAFÉ DA MANHÃ DOS ADO-
LESCENTES
Atenção pais! No próximo
domingo, os adolescentes terão
um gostoso café da manhã no
horário da Escola Dominical. É
sempre uma oportunidade de
comunhão. Então não esqueça –
próximo domingo, às 9h30min.

MARIANA CAMPOS DE
MOURA E SEU FILHO,
FRANCISCO CAMPOS GUE-
DES, SÃO RECEBIDOS A
COMUNHÃO DA IGREJA
No domingo, dia 05 de março
tivemos a bênção de testemunhar
a profissão de fé de Mariana e seu
batismo. Posteriormente, ela e seu
marido Bruno, consagraram ao
Senhor o pequeno Francisco.
Momentos sublimes na dinâmica
da Igreja ao ver o mover de Deus
na vida das pessoas. Que Deus os
abençoe e os faça crescer Nele.



ALMOÇO COMUNITÁRIO NO
PRÓXIMO DIA 26/03
As inscrições já estão
esgotadas. Você que reservou
a sua vaga, precisa integralizar
o pagamento para garanti-la,
pois há uma fila de espera.

PLENÁRIA FESTIVA DA SAF
Acontecerá no dia 26, às 16h,
no salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. Nessa oportunidade
se dará o encerramento das
celebrações do aniversário da
SAF, mas, também, surpresas
estão reservadas.

PERCILIANA DE JESUS
MARQUES DESCANSOU NO
SENHOR
Nossa amada irmã, por quem
vinhamos orando, foi chamada à
presenca do Pai. Deus é muito
bom, pois neste momento de sua
vida sua família, irmãos e
sobrinhos vieram ter com ela e
tiveram o privilégio de viver os
útimos momentos. Hoje vamos
agradecer a Deus por sua vida.

JUNTA DIACONAL REALIZARÁ
SUA REUNIÃO NO DIA 26
Nossa Junta Diaconal se reúne
mensalmente para tratar das
questões diaconais de nossa
Igreja. No próximo dia 26
nossos irmãos estarão mais
uma vez juntos. Ore pelos
nossos oficiais.

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.

IP DE OLINDA COMPLETA 50
ANOS
Nossos irmãos celebram no dia
de hoje o jubileu de ouro da
Igreja. Essa Igreja-irmã está
localizada em Nilópolis. Nosso
pastor estará hoje à noite
pregando nas celebrações do
aniversário da Igreja. Rogamos
ao Senhor que continue a
abençoar o ministério dos
irmãos ali naquela localidade.

DIÁSPORAS NO BRASIL
O termo diáspora significa
dispersão dos povos por motivos
políticos ou religiosos. Hoje em
nosso país, basta olhar ao redor,
para perceber a grande
quantidade de estrangeiros se
estabelecendo aqui. A ACNUR
(agência da ONU para refugiados)
informa que a solicitação de



refúgio para o Brasil aumentou
mais de 2.869% entre 2010 e
2015. A Agência Missionário da
Igreja Presbiteriana do Brasil tem
desenvolvidos projetos
transculturais dentro de nosso
país para atingir este grupo.
Motivo para orarmos e pedirmos
que o Senhor abençoe a
proclamação do Evangelho para
essas pessoas, mas, também, que
tenhamos sensibilidade para
ajudá-los.

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.

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;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Alexandre Corval Vieira,
Ana Carolina Fernandes Machado,
Ana Paula D’Elia Costa, Beatriz
Miranda, Danielle Costa
Conceição, Edson Marcus do
Nascimento, Gilson Alfredo
Moretti, Khalil Chaucair, Marcos
Freitas, Paulo Renato Villon, Pedro
Cooper, Roberto Galdino e Sueli
S. Costa. Que Deus as abençoe e
que possamos vê-los outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Francisca Sônia Pereira
Martins (2259-0572); Dia 20:
Juliana Corrêa da Costa (2548-
0485); Dia 21: Ana Cristina
Ribeiro Rodrigues (2543-5339),
Priscilla Abrahão Soares dos
Santos (2258-0218); Dia 22: Maria
Emilia Machado Vianna Cardoso
(2542-3966); Dia 24: Bruno
Alfredo Rodrigues Cardoso
(98070-4227), Elizabeth Macedo
Sardinha (2556-5177); Dia 25:
Mario Roberto Uria Leitão (2527-
4369), João Pedro Tavares
Fernandes da Silva (2543-3297).



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.

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 a cultuar ao Senhor.
Lembra? Adoramos ao Senhor em
espírito e em verdade.

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
27 NC – Um hino ao Senhor
Oração de adoração e louvor
35 NC – Adoração e Súplica

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 95
74 NC – Sinceridade

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

“Quão Magnifico”

Aniversariantes da Semana
Recepção de Membro

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
93 NC – Firmeza na fé
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

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

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter:
“Digno é o Cordeiro”

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos
Eucarísticos
340 NC – Santa comunhão
Comunhão

DESPEDIDA

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

“Segundo a vontade de Deus ”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 nº6– 19 de março de 2017                                                                                                             

Caráter ( parte 3- O que é justiça ? )   
    

 “Tratai  todos com honra , amai os irmãos , temei a Deus , honrai o rei.”   I Pedro 2:17 
  “Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça , bem aventurados sois ...” I Pedro 2:14a  

“...a justiça conduz para a vida...” Provérbios 11:19 
                                

                                                  
                      
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 
 
 

 1906-2017 

          Cena 1: Lá vem Helô com seu cachorrinho ! Ok, o cachorrinho precisa 
passear para... bem... , a gente sabe pra quê. Mas, todo dia é a mesma coisa. Helô 
desce a rua e esquece-se de trazer um saquinho para limpar a calçada depois que 
o cachorrinho...você já entendeu... Será que é justo empurrar a responsabilidade de 
manter a cidade limpa para outros moradores que não são os donos do 
cachorrinho?  
         Cena 2 :Rodrigo quer chegar bem rápido em casa porque quer ajudar sua 
mãe ! Isso é justo! Então, ele ultrapassa os sinais de trânsito, estaciona num lugar 
proibido e pisa na grama para cortar caminho. É justo procurar atingir os objetivos 
fazendo as coisas erradas?  
            Cena 3 : Na hora do recreio todos correm para a fila da cantina ! Afinal, 
quem chega na  frente compra o lanche primeiro e tem mais tempo para brincar. 
Mas a combinação da turma B foi: comprar o lanche da Rita por um mês, até que 
ela esteja livre do gesso da perna. Isso é justiça!!!  
            Cena 4 : A prova estava muito difícil .... João não sabia a questão 7 . Aí, deu 
uma olhadinha para a prova do Rafa. E tirou 10 na prova! Isso não é justo! Naquela 
noite, João não conseguiu dormir. No dia seguinte chegou primeiro na escola e 
confessou para a tia Solange o que aconteceu. Ele não merecia tirar 10 ... ele colou 
... Reconhecer os erros, mesmo que isso traga prejuízo, isso é justo!!! 
        
              A ordem de Deus é que sempre procuremos ser justos. Que tratemos 
todos com igualdade.  Nosso maior exemplo de justiça é Jesus, tratando todos do 
mesmo jeito, sem privilégios. Uma vez levaram até ele uma mulher pecadora. 
Todos já haviam julgado aquela mulher que seria apedrejada e morta. Jesus disse: 
“Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra!” E todos se afastaram, porque 
precisavam olhar para seus próprios erros primeiro. Devemos estar sempre atentos 
para não cometer injustiças, para viver num mundo de paz com todos!!! 
                                                                       Bjo, Tia Ilda                                                                                                      
(saiba mais em I Pedro 2 :11-27, 3 :13-22 , 4 :7-11/João8 :1-11) 

 

 



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 : Bem vindos no nome do Senhor!!! Que bom 

estarmos juntos!Estamos alegres com sua presença!  
Temos algum visitante? Dê um bom dia ao amigo do la do !  
 

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 dizer para 
Ele , então?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de março– Gálatas 5 :22-23 
   
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 : Obrigado meu Deus , pela semana, 
pela família , pelos  amigos e por me  amar!  

9-Mensagem – Tio Indiomar 
 
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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