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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

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
 O PÃO NOSSO DE CADA DIA DÁ-NOS HOJE

Mateus 6:11
Interessante como nós nos acostumamos com as coisas na vida e achamos natu-

ral, corriqueira e comum. Por exemplo, nos acostumamos, quando o período da noite
chega, a acender a luz, ligar a televisão, recarregar o celular, ou seja, usufruir da energia.
Tudo vai bem, até faltar luz.

Igualmente, bebemos água, tomamos banho, fazemos comida e utilizamos água,
lavamos roupa, mas quando falta água por um tempo, é um sofrimento. Vivemos em
lugares de fartura.

Falar do alimento é dizer a mesma coisa. Apesar de saber que o Brasil é o país
que, paradoxalmente, joga mais comida no lixo e uma boa parte da população que passa
fome, naturalmente temos comida em nossas mesas.

Nesta parte da oração do Pai nosso pedimos pelo pão que nos alimenta. Ao longo
dos séculos tem se tentado interpretar o que seria este pão de diversas maneiras. Alguns
chegaram a dizer que Jesus falava do pão da Ceia; outros, que este pão é uma referência
a Palavra de Deus como alimento espiritual; há pessoas que interpretam como uma refe-
rência a Jesus Cristo; e, houveram até aqueles que desejaram uma interpretação mera-
mente judaica onde o pão é o reino do céu.

Na verdade, a interpretação natural e necessária é que esta oração é a oração da
sensibilidade, da percepção de que nossas necessidades são supridas por Deus. Ao supli-
car pelo pão de cada dia, pedimos que Deus supra aquilo que necessitamos a cada dia de
nossas vidas.

Quantas necessidades nós temos! Jesus sabe disso e, inclusive no sermão do
monte nos chamou a atenção para o fato de que Deus conhece todas as nossas necessida-
des. Aqui, isso fica ainda mais claro quando Jesus nos ensina a orar e, neste ensino,
aprendemos que Deus se interessa pelo suprimento de nossos corpos. Portanto, qualquer
coisa que desconsidere, menospreze, desvalorize e violente nosso corpo é mal. Deus se
interessa pelo seu bem-estar.

Jesus nos ensina também a viver saciados, a nos contentarmos com o suprimento
que temos hoje; a aguardar dia a dia; a “deixar para cada dia o seu próprio mal”. Como
isso é difícil, pois somos uma fábrica de ansiedades de coisas não fundamentais. Cria-
mos necessidades supérfluas e adoecemos por elas. Na verdade, o que precisamos é do
alimento para cada dia.

Suplicar pelo pão de cada dia é dar a Deus a glória devida por reconhecer que Ele
é a fonte de todo o bem. É Ele que nos dá o suprimento de que precisamos. Todas as
coisas provem de Deus e assim, ao pedir, reconhecemos que é Deus que dá.

Finalmente e muito importante, perceba que a oração ela é feita na terceira pes-
soa. Não se pede “o meu pão de cada dia me dá hoje” e sim, “o pão NOSSO”. Para orar o
Pai nosso é preciso não ser egoísta. É preciso ter um olhar sobre nossos semelhantes.
Preste muita atenção a isso. Há muitas pessoas que só olham para o seu umbigo e creem
que só elas têm necessidade. Jesus está lhe convidando para pensar nos semelhantes,
repartir e ser instrumento dele para suprimento.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo Nascimento

Diáconos Aureliano Dutra, Michel Jarque e
Faustino do N. Filho

Recepção Manhã: Ana Benincasa, Solange Ribeiro
Noite : Marcia Nóbrega, Ana Benincasa

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

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 3ª - Presbitério

Art. 88. São funções privativas do Presbitério:

f) organizar, dissolver, unir e dividir igrejas e congregações e fazer que
observem a Constituição da Igreja;

g) receber e julgar relatórios das igrejas, dos ministros e das comissões a
ele subordinadas;

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero       Mário Filipe

Diáconos            Joaber Sales, Rogério de Andrade  e
José Baía

Recepção Manhã:Solange Ribeiro, Marcia Nóbrega
Noite: Sonia Leite, Ana Benincasa

Música Manhã:    Stella Junia
              Coro Marcello Ganter
Noiite:      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!

MÊS DA FAMÍLIA
Durante todo o mês de maio,
estamos abordando nos cultos
dominicais a temática da família.
Também queremos desafiá-lo ao
compromisso de orar por sua
família durante os 31 dias desse
mês. Você tem orado pelos seus?

PARÁBENS MAMÃE
Hoje celebramos o Dia das Mães. É
dia de família. É dia de
reconhecimento. É dia de perdão.
É dia de estar junto. Mas, acima de
tudo, é dia de agradecer a Deus pela
mãe que lhe gerou, pela mãe que
cuidou, pela mãe presente, ausente,
companheira, ensinadora, às vezes
dura, enfim pela mãe que Deus deu
a cada um de nós.

NOVA CLASSE DA ESCOLA
DOMINICAL COMEÇOU HOJE
Hoje, às 9h30min começamos
uma Classe cuja temática é:
“Fundamentos da fé cristã”.
Mesmo você que já confessou a
Jesus como seu Senhor e Salvador
é estimulado a fazer parte dessa
classe e aprender conceitos
básicos de nossa fé. A sala está
localizada em frente a secretaria.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Está convocada pelo Conselho da Igreja
para reunir-se ordinariamente no
próximo dia 28 de maio, das 18h às
20h, a fim de ouvir, para informação, o
Relatório do Movimento da Igreja em
2016, tomar conhecimento do
orçamento para o ano em curso e
eleger Secretário de Atas.

CONSELHO CONSULTA TODOS
OS INDICADOS AO DIACONATO
Depois de orar e meditar sobre o
assunto, o Conselho da Igreja
consultou a todos aqueles que
desejou indicar à Assembleia com
vistas ao diaconato. Assim, foram
consultados os irmãos: Diác. Marco
Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega e
Diác. Michel Beltrão Jarque;
Faustino do Nascimento Filho,
Indiomar Crosoé de Oliveira Selau,
Pedro Silva de Moraes Rocha e
Rogério de Andrade. Todos aceitaram
a indicação. Posteriormente, fomos
procurados pelo irmão Indiomar
Selau que apresentou suas



justificadas razões para declinar da
indicação tendo em vista
compromissos familiares e
profissionais. Assim sendo, o
Conselho da Igreja decidiu trazer a
consideração da Igreja o nome de
cinco irmãos e limitar o número de
vagas a 5 (cinco), conforme exarado
nos termos da convocação abaixo
transcrita.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA
Está convocada pelo Conselho da Igreja
para reunir-se extraordinariamente no
próximo dia 04 de junho, das
09h30min às 20h, a fim de eleger 05
(cinco) oficiais diáconos. São indicados
os nomes dos seguintes irmãos:
Para Reeleição: Diác. Marco
Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega
e Diác. Michel Beltrão Jarque.
Para Eleição: Faustino do
Nascimento Filho, Pedro Silva de
Moraes Rocha e Rogério de
Andrade.

Tão longo cheguem à Igreja
naquele dia, os membros
comungantes devem dirigir-se ao
Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues – 2º andar.

O processo de votação será
encerrado às 18h15min,
seguindo-se a apuração e a
declaração do resultado.

Desde já, busque a orientação
do Espírito Santo para sua escolha,
atentando para o que diz a Palavra
de Deus em 1Tm 3:1-13.

MESAS RECEPTORAS E
APURADORAS DE VOTOS:
MESA 1 - DE “A” a “H”
Presidente: Pb. Vitor Camarinha da Silva
Malvina Salomão de Pinho
Gabriel Regly Leal Ribeiro
Suplente: Luzia Barbara M. Velloso

MESA 2 - De “I” a “M”
Presidente:  Pb. Paulo dos S. Nascimento
Pb. Célio de Sena Torres
Stella Nascimento Regly Ribeiro
Suplente: José Vicente A. de Melo

MESA 3 - De “N” a “Z”
Presidente: Paulo David A.  da Silveira
Célia Lopes Miranda
André Ricardo de Almeida Ribeiro
Suplente: Lusinete Alves de Almeida

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo dia 27 de maio, às
8h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

CHÁ DA SAF
No dia 27 de maio, às 15h a SAF estará
realizando um delicioso chá. Além dos
comes e bebes teremos o prazer de
ouvir uma belíssima apresentação,
cujo título é “A modinha que não sai
de moda”. Você pode adquirir seu
ingresso com a diretoria da SAF pelo
módico preço de R$ 25,00 e 1 lata de
leite desnatado. Todo o recurso
arrecadado será doado ao Abrigo
Presbiteriano. Num gesto de boa
vontade, a SAF ganhou todo o material
para o Chá de uma irmã nossa muito
abençoada.



AOS DOMINGOS COM O PASTOR
Você pode adquirir o seu e sugerimos
que você adquira outros exemplares
para presentear outras pessoas e,
assim, utilizar esta obra como
instrumento de evangelização. O custo
é simbólico – R$ 15,00. Também
disponibilizaremos o primeiro volume
e, se você desejar adquirir os dois juntos
o valor será de R$ 25,00.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Será no dia 28 de maio, após o
Culto Matutino. As inscrições já
estão abertas. Você pode adquirir
o seu ingresso com a diretoria da
UPA. Nossos adolescentes estão
coordenando o almoço e
preparando um delicioso cardápio
para seu deleite.

DEVOCIONAL UPA SERÁ NO
DIA 28 DE MAIO
Sempre no 4º domingo à tarde a
UPA se reúne para a sua Devocional.
Os adolescentes conduzem o louvor
e temos um tempo para reflexão
bíblica. Nosso próximo encontro é
dia 28/05, sempre das 16h30min
às 17h30min. Até lá!

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), Gabriela Manhães
Nóbrega (Bibi), 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 Bruna Paixão, Cátia
Cilene dos Santos, Cristina D.
Weller e Luciana P. Alves. Que
Deus as abençoe e que possamos
vê-los outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Clóvis de Oliveira (2242-3690; Dia
15: Alice Nani Scott (Inglaterra), Eliane
de Maria Assumção de Abreu (2538-
1392); Dia 16: Daniel Frony Baptista
(2539-5416), Maria Bernadete Jucá
Neves, Raquel Tavares Boy da Silva
(2543-3297), Lusinete Alves de
Almeida (2527-4369), Taynah Pereira
Gonçalves (2537-5400); Dia 18: Norival
Viana da Silva (2723-6804), Renato
Souza da Costa, Rita de Cassia de
Oliveira Gonçalves (2541-9714), Aloísio
Sabóia Júnior (2295-0470); Dia 19:
Jorge Néris da Silva (2531-1589); Dia
20: Anderson do Nascimento Paulino
(2538-1026), Marcelo Freitas da Cunha
(2258-8815), Juan Leal Pereira da
Silva (2527-2768), Fernando Brito Bispo
(98466-6255).



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
11 NC – Trindade santíssima
Oração de adoração e louvor
44 NC – Louvemos ao Senhor

Participação das Crianças
Coro Marcello Ganter – “Um Tributo”

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 33
136 NC – Rocha eterna
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter – “Oh Senhor,
vem nos dirigir”

Aniversariantes da Semana
Recepção de Membros

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
395 NC – Amor no lar
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter – “Anjos ao
nosso redor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

397 NC – Por minha boa mãe
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter – “És
meu Deus”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Poder pra salvar

Saudação e acolhimento
Cântico: Renova-me
Cântico: Até que a casa esteja cheia
Oração de adoração e louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 115
Cântico: Isaías 53
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu te agradeço
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Pb. Eduardo Gouvêa

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Sobre a rocha
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Meu alvo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 nº14- 14 de maio de 2017                                                                            

       Família (parte 2): força  
 “...A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará...” 

 I Reis 17:14 
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 1906-2017 

         Com uma mão ela mexia o brigadeiro da festa, com a outra clicava o teclado 
para enviar um recado pelo whatzap, mas de olho no relógio porque tinha que 
pegar Maria na escola. Não sem antes passar no mercado porque tinha leite na 
promoção. Como a Isa era pequenininha e estava no berço dormindo, ela pegou no 
colo com cuidado e ajeitou na cadeirinha do carro sem despertá-la. 
           No caminho passou na papelaria para pegar o livro que faltava da lista de 
material. E também no clube, para deixar o Henrique no judô. Aliás, o Henrique não 
conseguia vestir o kimono sozinho e não tomava o leite se não tivesse sendo 
vigiado. Retornando, passou na lavanderia e pegou o terno do esposo. Já em casa, 
como a Isa tinha acordado, sentou um pouquinho para amamentá-la, enquanto 
vigiava o banho da Maria e ao mesmo tempo o relógio, porque precisava buscar o 
Henrique no clube. E, olha que o dia ainda estava só na metade!!!! UFA! 
           
             As mães da Bíblia também faziam muitas coisas, às vezes ao mesmo 
tempo, sempre demonstrando força, determinação, coragem, sabedoria e uma 
grande capacidade de se desdobrar em mil pessoas ao mesmo tempo.  
             A história de uma destas mães é contada no livro de I Reis, onde fala da 
vida do profeta Elias. A Bíblia conta que essa mãe vivia numa época de grande 
dificuldade de dinheiro e num lugar que estava sendo governado por um rei que 
preferia estar afastado de Deus. Ela era muito pobre, mãe de um menino e morava 
só com ele porque seu marido tinha morrido. Ela trabalhava muito, tanto que Elias a 
encontrou fazendo um serviço muito cansativo e pesado: estava apanhando lenha. 
Mas também armazenava alimentos e cozinhava. Ela tinha só um pouquinho de 
farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija.  
              Deus mandou que Elias fosse ao encontro desta viúva porque, mesmo só 
com um pouco de alimento, Deus conhecia a capacidade de obediência, 
generosidade e fé dessa mãe. Ela foi bastante corajosa e obediente e foi 
recompensada por Deus, que não deixou que faltasse alimento nem vida para ela e 
o filho. Parabéns para todas as mães, exemplos de força dentro das nossas casas. 
                                              Bjos, tia Ilda 
(saiba mais em I Reis 17:8-24/Efésios 6:1-4/Provérbios 31:10-31) 

 

 



LITURGIA : Pastor –Estêvão/ Diácono- Davi 

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 : Bom dia!!! Que alegria estarmos na Casa de Deus!  E 

com os amigos na Igreja! Temos algum visitante?  
                Todos juntos: Bem vindos no nome do  Senhor!!!  
 

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: Esse é o momento de dizer como Nosso Deus  
é maravilhoso!  
4-Leitura Bíblica no mês de maio– Salmos 27:1-4   
5-Versículo do mês de maio para memorizar:  

 
“Oh ! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! “           

Salmos 133:1 

 
6-Oração de Gratidão e Súplica : Vamos dizer ao Nosso Deus que a 
semana foi abençoada e agradecer pela minha família  , pelos 
amigos!!! 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
8-Cântico AMIGA DE VERDADE (TURMA DO PRYNT)   
Eu tenho uma amiga que comigo está  
Nas dificuldades não me deixará  
Na chuva, no sol, no frio, na tempestade,  
No riso e na dor é amiga de verdade. 
              Mamãe, eu te amo mamãe. 
             Eu te amo mamãe, eu te amo demais. 
Na rua e na escola e até no farol, no parque , na Igreja e no futebol 

Sempre está comigo , não me deixa só 
E é por isso que eu me sinto cada vez melhor. 
                Beleza e formosura no seu falar .                
                Deus está com ela , não se pode negar 
               No brilho dos seus olhos vejo muita luz 
               E é por isso que eu me sinto perto de Jesus. 
 
9-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 
10 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao  lado. 

                                        

                                            Aniversariantes de MAIO 
 

 

       

      

       

 

  

 

      "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) 
        Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e In diomar Selau 
 

HELENA 02/05     2 ANOS 

TIA GIOVANA 04/05  

YASMIN 16/05     12 ANOS 

MARIA CHAVES 23/05     3 ANOS    

TIA BÁRBARA SATHLER 24/05  

TIA ISABELLA 30/05  
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