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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
Vamos falar de oração

Mateus 6:5-8
Este é um tema interessante e complexo. Há vários tipos de oração. Há pessoas

que oram, outras não; alguns não oram em público; outros tem momentos especiais de
oração. Há pessoas que, como os discípulos, querem aprender a orar.

Jesus continua a relacionar nossas práticas devocionais com a justiça. Não há
como dissociar a vida com Deus das motivações que nos levam a querer cumprir um
“papel” diante dos homens.

Se havia uma coisa que o judeu mais considerava, sem dúvida que uma delas
era a oração. A prática de oração era muito importante nos dias certos, nas horas certas,
da forma aprendida, com os objetivos propostos. O problema é que a prática podia, como
pode, rapidamente se tornar defeituosa. De uma excelente intenção, podemos transfor-
mar nossas orações em algo menor, sem sentido e retórica e, assim, não produzir o
efeito real – falar com Deus.

Podemos pensar em algumas situações que tornam nossa oração equivocada. É
verdade! Há orações que são equivocadas!

Primeiramente, podemos destacar a oração que é uma “fórmula”, ou seja, mera
repetição de palavras ordenadas e repetidas – rezas (no mal sentido), mandingas, mantras,
etc. Linguagem humana desprovida de emoção, de sentimento, de um coração que se
inclina diante do Pai porque tem fé, crê, precisa e sabe que Ele tem todo poder.

Também podemos refletir sobre as orações em tempos especiais que nos fazem
correr o risco de viver um formalismo vazio. Orar porque é natal, páscoa, aniversário –
orar porque tem que orar.

Outra tentação é estabelecermos a hora certa para orar e nos condicionarmos
achando que Deus só ouve nossa oração se cumprido aquele ritual. O sentido deixa de
estar no falar com Deus e passa para as condições que você estabelece.

Há pessoas que relacionam a oração com certos lugares. Por exemplo, achando
que a oração dentro da Igreja tem mais poder, Deus ouve mais ou é mais espiritual do
que aquela que é feita em meio as lágrimas na realidade que você está experimentando.

Há também aqueles que acham que devem orar muito, muito tempo, falar mui-
to. Não é pelo muito falar que se alcança o coração de Deus. Aqui se inclui o conceito de
vãs repetições.

Tudo isso diz respeito a “sistemas religiosos” que criamos e passamos a venerar
ao cultuar forma, lugar e procedimento em detrimento dos conteúdos que Deus nos
oferece. É disso que Jesus está falando e questionando.

Mas, há algo que é ainda pior. Orar para ser visto e reconhecido. Reconhecido
pela erudição, pela espiritualidade, pela capacidade oratória, por demonstrar ser uma
pessoa íntima com Deus. Esta é a famosa “oração-ostentação”.

A oração autêntica é oferecida a Deus. Um Deus de amor que nos ouve com
atenção. Que está mais disposto em nos escutar do que nós em falar com Ele.

No íntimo do seu coração, representado também pelo silêncio e solidão de
um quarto, fale com Deus e viva a experiência de ser ministrada (o) por Deus.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Vitor Camarinha

Diáconos José Baía, Aureliano Dutra e
 Fábio Severino

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. 84. O conselho elegerá anualmente um Vice-Presidente, um ou mais
Secretários e um Tesoureiro sendo este de preferência oficial da igreja.

§ único. O pastor acumulará o cargo de Secretário somente quando não
houver presbítero habilitado para o desempenho do referido cargo.

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Paulo Nascimento

Diáconos             Jorge Sarito, Joaber Sales e
 Michel Jarque

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:   Inês Jarque
             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.

TEMA DA PERDA - A DRACMA
PERDIDA (Lc 15.8-10)
Continuando a temática da perda,
no próximo domingo estudaremos
a parábola da dracma perdida.
Essas aulas têm sido muito
abençoadoras. Você tem uma
excelente oportunidade de
entender e ver enriquecida sua vida
espiritual participando da Escola
Dominical aos domingos às
9h30min.

OS GIDEÕES INTERNACIONAIS
NO BRASIL
Este é um ministério maravilhoso
que se dedica a distribuição de
porções da Palavra de Deus. É
constituído por empresários,
profissionais liberais e outros que
se dispõem a propagar a mensagem
do Evangelho. Entre os dias 11 e 23
de junho eles planejam distribuir
600.000 novos testamentos em
nossa cidade. Ore por esse trabalho
e por essa iniciativa de distribuir a
Palavra de Deus.

WELCOME SR. OLLE NORDAHL
Receberemos em nossa Igreja, hoje,
o Sr. Olle Nordahl. Ele é um
empresário e consultor na área de
negócios, natural da Suécia e veio
ao Brasil para participar do encontro
internacional de líderes do trabalho
gideônico promovido por Gideões
Internacionais. Ele trará a
mensagem gideônica hoje em nosso
Culto Vespertino. Nossa querida
irmã Ângela Grammatico será nossa
tradutora. Venha ouvir o que o
Senhor tem feito na vida de pessoas
que recebem a Palavra de Deus.

A MESA DO SENHOR
Hoje, no culto vespertino,
estaremos juntos tendo comunhão
com o Senhor e com nossos
irmãos. Celebrando a morte do
Senhor Jesus até que Ele venha.
Você não deve se ausentar ou se
omitir em participar desse sublime
momento. É bênção para a sua
vida.



PAPO DE HOMEM PRESBI-
TERIANO
Nossa UPH está de vento em popa.
Convida os homens da Igreja para,
no dia 08 de abril, às 18h estarmos
juntos louvando e orando. Mas
teremos o privilégio de receber o
Dr. Paulo Portes Santos, médico
urologista, que nos trará uma
palestra sobre a saúde do homem.
Irmãos, vamos estar juntos neste
dia, mas convide um amigo,
parente ou alguém de suas
relações para vir também.

AGENDA DA UPA ABRIL
Aos adolescentes e responsáveis,
nossa agenda de Abril está cheia!
Próximo sábado (08/04) teremos
nosso REUPA. No 4º Domingo
(23/04) será nossa 3ª Devocional,
sempre das 16h30min às
17h30min, um tempo de louvor e
comunhão dos adolescentes. No
dia 29/04 visitaremos o Parque
Laje, ali no Jardim Botânico. Além
da vista linda, teremos um lanche
maravilhoso! Dúvidas? Fale com
a Cacau ou a Elise! Participe!!!

EBD UPA - COMO SER CRISTÃO
É o tema da nossa EBD, sempre
aos domingos, das 9h30min às
10h20min. Nesta semana vamos
falar sobre “A Certeza do Cristão”.
Como ter certeza que somos de
Jesus? Fomos aceitos por Ele? E
se eu errar, Deus ainda me ama?
São alguns dos temas que vamos
refletir. Esteja conosco!

ELENICE ARRUDA COMPLETA
80 ANOS
Nossa irmã chega a esta ditosa
idade e deseja celebrar com a
Igreja. Por isso, no próximo
domingo, no culto vespertino, às
18h, teremos um momento de
gratidão por sua vida e, depois do
culto, um delicioso bolo que ela nos
oferece. Gestos de amor falam mais
do que mil palavras.

CORO MARCELLO GANTER
ESTÁ PREPARANDO UMA
LINDA CANTATA DE PÁSCOA
Celebraremos a páscoa no dia 16
de abril culminando com a
apresentação da Cantata “Calvary’s
Love”, às 18h. Desde já convide seus
familiares e amigos para receberem
esta mensagem de amor.

REUNIÃO DO CONSELHO
Está convocado para reunir-se no
próximo sábado, dia 29 de abril,
às 08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues.

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.



PROJETO ANGOLA
Esta é uma iniciativa da Agência
Presbiteriana de Missões
Transculturais de nossa Igreja.
Este projeto visa a colaboração com
o Seminário Presbiteriano de
Angola em Luanda. Cooperamos
com a formação teológica de
pastores, jovens e líderes. Vamos
orar, pedindo ao Senhor que este
trabalho frutifique e contribua
para a reconstrução de um país
que sofreu os horrores da guerra.

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 Andrea B.
Ribeiro, Diomar Silva
Nascimento, Eliezer M., Leoni,
de Mello, Marly Pereira Santos,
Ricardo Clark Graça e Roberta
Cristina Magalhães. Que Deus
as abençoe e que possamos vê-
los outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Pb. Paulo dos Santos
Nascimento (2261-0498), Célio
de Sena Torres (2568-1145);
Dia 03: Diogo Fellipe Taveira
Santos (99142-2063); Dia 05:
Gláucia Lessa Heier (2265-
3079), Rogério de Andrade
(2568-5501).



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
40 NC – Cântico ao Salvador
Oração de adoração e louvor
25 NC – O Criador de tudo

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 130
130 NC – Oração ao Senhor
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

“Súplica de um nordestino”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
113 NC – Achei um bom amigo
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Um tributo”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

131 NC – Vida santificada
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:

“Levanta-te, brilha”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
36 NC – Exaltação
Oração de adoração e louvor
11 NC – Trindade santíssima

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 102
122 NC – Necessitado
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Se meu povo orar”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
225 NC – Dedicação pessoal
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

226 NC – A história de Cristo
Mensagem: Sr. Olle Nordahl
Tradução: Ângela Grammatico

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Tu és o pão”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
260 NC – Amor que vence
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter: “Eu Sou”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 nº8– 02 de abril de 2017   

                                                                                                                                                                         

Páscoa ( parte 2- Pedra angular ?!?!? )      
 “.A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular...” 

Salmos 118: 22 e 1 Pedro2:7b 
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É muito legal observarmos a natureza! 
              Todos os passarinhos são cuidadosos quando constroem suas casas, 
seus ninhos. Mas a família do joão-de-barro supera todas as outras! Que casinha 
forte!! Parece obra de engenharia. E, além de forte, é lindinha! 
            Ele é um passarinho trabalhador e inteligente e constrói, junto com sua 
“esposa”, seu característico ninho de barro em forma de forno. Além do barro, eles 
podem usar a palha e o esterco fresco. Todos os anos constroem um ninho novo, 
mas, às vezes, podem reformar um antigo. Também podem construir mais de um 
ao mesmo tempo. A construção leva de 2 a 18 dias para terminar, conforme a 
disponibilidade de material, mas se este faltar,podem interromper o trabalho e 
iniciar outro ninho quando as chuvas formarem novo barro. Depois de pronto o 
casal forra a câmara incubadora - o que nem sempre acontece - com fibras 
vegetais, pelos, cerdas e penas. 
             Quando Jesus esteve neste mundo ,nas construções de casas, era 
necessário colocar uma pedra que mantinha  todas as outras firmes , no lugar. Se 
ela não ficasse colocada no alto do arco da porta , encaixada , toda a construção 
desabava. O nome dela era PEDRA ANGULAR. Depois que todas as pedras 
estavam empilhadas, no alto da porta era colocada a famosa pedra angular. Obra 
de engenharia !!! 
             Assim como uma casa , nossa vida tem que ser construida com muito 
cuidado , muita responsabilidade e com material forte, de boa qualidade . E os 
materiais mais fortes que conhecemos para construir nossa vida são amor , alegria, 
paz , paciência , bondade , fidelidade , mansidão , domínio próprio. Tudo isso fixado 
e firme por Cristo que é quem mantém toda a estrutura no lugar , sem cair. Nós 
comparamos Jesus à essa pedra angular.Precisamos colocar Jesus no alto das 
nossas vidas e de todas as decisões que tomarmos . Só assim nossa vida não 
corre o risco de desabar.Não podemos rejeitar ! Jesus é quem sustenta tudo e nos 
mantém bem equilibrados . Vamos agradecer !!!                      Bjo, Tia Ilda                                                                                             
(saiba mais em Salmos 118:21-23/1 Pedro 2:1-10/Efésios 2:19-22  ) 

 

J_ _ U_ 

Quem, na Bíblia , é chamado de PEDRA ANGULAR? 

 



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!!! Mais um domingo 

juntos! Muito legal estarmos aqui! Temos algum visi tante? Dê 
um bom dia ao amigo do lado !  
 

2-Cântico : ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação para crianças  
                                                         /APEC/vol. Verde nº3)                
Alô! Alô! Aqui estamos nós! 
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz. 
Quietinhos vamos pois ficar ,  
p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar. 
 

3-Oração de Louvor: Vamos dizer para Nosso Deus como Ele é 
maravilhoso?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de abril– Salmos 121 
   
5-Versículo do mês de abril para memorizar:  

 
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho , e a verdade e a vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim “           João 14:6 

 
 
7-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! 
 

8-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado Deus querido , por tudo 
que me dá com tanto carinho e por me  amar!  

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 ABRIL 
 

 

        

           "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) 
 

TIA RITA 11/04       

SOFIA GRAMÁTICO 18/04     12 ANOS    
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