
Rodrigues - 2º andar. Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

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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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 Pense
O Jejum

Mateus 6:16-18

Neste texto, Jesus fala de uma prática devocional que era comum e essencial na vida
religiosa no Oriente. Não era um privilégio judeu, muçulmanos até hoje observam o jejum durante o
Ramadã.

O jejum era uma forma geral de piedade e podia se relacionar com várias coisas, tais como:
a morte de alguém muito querido; um ato de penitência nacional (veja Juízes 20:26); ou o desejo de
um encontro com Deus (Êxodo 24:18). Em todos os casos, se buscava chamar a atenção de Deus,
demonstrar arrependimento sincero ou até clamar por salvação.

Você entenderá as palavras de Jesus condenando a hipocrisia porque a prática do jejum
inevitavelmente levava a um grande perigo – a ideia de uma espiritualidade ou piedade superior. Ainda
hoje há pessoas que acreditam que jejuar é ser mais espiritual ou chegam mesmo a achar que aquele
que jejua é mais espiritual do que aquele que não jejua, o que é uma grande mentira. Aquele que jejua
pensando ser mais espiritual, na verdade revela não realizar o ato por humildade, mas uma ação que
revela orgulho e ostentação.

Jesus está nos mostrando que há uma forma certa de jejuar e um conteúdo necessário.
Muitas das razões do porquê jejuar têm efeitos diversos. Por exemplo, jejuar pode ser bom para
saúde. Muitos de nós vivem para comer e não comem para viver. Tem a comida como verdadeiro
Deus. Não cuidam do templo do Espírito Santo que é o nosso corpo.

O jejum é uma prática boa para nos autodisciplinar, a controlar os impulsos e a domar os
desejos incontroláveis. Assim, conseguimos não ser escravos dos nossos próprios hábitos. Há algum
tempo comecei a ler um livro intitulado “O poder do hábito”. Confesso que fiquei um pouco frustra-
do, pois o autor insistia que não há como vencer hábitos.

Reconheço que é muito difícil essa batalha, mas prefiro crer no poder transformador de
Jesus sobre o nosso querer e nossos realizar. É bem verdade que confundimos o que nos dá prazer
com aquilo que é essencial. Nisso, a prática do jejum nos ajuda a aprender a discernir.

Então, essa é uma outra oportunidade que o jejum nos concede – a capacidade de poder
prescindir das coisas. Eu posso não fazer, não ter, não usar, não ser, enfim me deixar trabalhar.

Por outro lado, aprendemos também a valorizar o que temos. É verdade! Há coisas que só
valorizamos sua importância quando a perdemos. Reclamamos, às vezes, da comida que está em nossa
mesa, mas nos esquecemos que há pessoas que não tem absolutamente nada para comer. Por outro
lado, no momento em que estamos com fome, nos lembramos até do que não gostamos.

Ou seja, a prática do jejum visa ao benefício pessoal de ordem espiritual. Deve ser utilizado
em momentos especiais de sua vida. Há várias passagens no Novo Testamento falando da prática do
jejum e, aqui neste texto, Jesus o coloca junto a prática da oração enfatizando sua importância.

Nossa Confissão de Fé nos mostra que o jejum é contado como uma parte do Culto que
devemos prestar a Deus (XXI, 5): “jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais” são
recomendados.

Portanto, a prática do jejum não é privilégio de alguns, mas avalie suas motivações e veja
seus porquês.                                                                                                             Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo Nascimento

Diáconos José Baía, Fábio Severino e
Jorge Sarito

Recepção Manhã:Marcia Nóbrega e DeuzéliaDutra
Noite: Sonia Leite  e  Marcia Nóbrega

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. 89. A representação do Presbitério no Sínodo será constitu-
ída de três ministros e três presbíteros até dois mil membros; e mais
um ministro e um presbítero para cada grupo de dois mil membros.

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero          Mário Filipe

Diáconos            Leonardo Medeiros,Michel Jarque e
Marco Aurélio

Recepção Manhã:Solange Ribeiro e Ana Beninicasa
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música Manhã:    Inês Jarque
              Quarteto 4 cantos

Noite:      Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

Domingo

09h30min Escola Dominical

10h30min Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00min Ensaio Coral

18h00min Culto ao Senhor

 Terça-Feira
09h00min  SAF - Oficina Artesanal
19h00min  Reunião de Oração

 Quarta-Feira
15h00min  Palavra e Oração

               Sexta-Feira
 15h00min  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.

REV. MARCOS BATISTA
Hoje receberemos no Culto Vespertino,
participando das celebrações do
aniversário de nossa Igreja, o Rev. Marcos
Batista. Rev. Marcos tem desenvolvido
seu ministério como Coordenador de
Desenvolvimento Institucional na
Sociedade Bíblica do Brasil. Bem-vindo
Rev. Marcos, que Deus o abençoe
continuamente.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo dia 24 de junho, às
8h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

MOCIDADE ENTREGA DOA-
ÇÕES NO DESAFIO JOVEM
No sábado, dia 24 de junho, nossa
mocidade está indo no Desafio
Jovem entregar doações e visitar
aquela obra dedicada a recuperação
de dependentes químicos. Se você
desejar acompanhar a UMP nessa
abençoadora iniciativa, fale com os
membros da diretoria.

ESPERANDO EM DEUS COM RUTE
Este é o tema que iremos estudar
(Livro de Rute) nos preparando para
nossa gincana bíblica que
acontecerá no próximo dia 24 de
junho, às 16h, aqui na Igreja. Faça
sua inscrição e habilite-se a fazer
parte de um dos grupos. Esta é uma
abençoadora iniciativa da SAF.

ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO
Você já confirmou sua presença?
Hoje é o último dia, pois aqueles
que não confirmarem, precisaremos
abrir as vagas para aqueles que estão
em lista de espera. Nosso almoço
será no domingo que vem, após o
Culto Matutino.

PLENÁRIA DA SAF NO PRÓ-
XIMO DOMINGO
Nossa SAF estará reunida no
próximo domingo às 16h no Salão



Rev. Miguel Marques Rodrigues.
Você que é sócia da SAF precisa
estar presente e você que ainda
não conhece ou não faz parte desse
trabalho, considere estar presente
e fazer parte desse ministério.

JUNTA DIACONAL
Hoje, nossa Junta Diaconal estará
reunida às 16h30min para tratar do
cuidado da Igreja e de nossa gente.
Ore por nossos diáconos. Peça A Deus
que os ilumine em suas decisões.

FUNDAMENTOS DA FÉ CRISTÃ
Nossa nova classe de Escola
Dominical segue de vento em
popa. Caminhando para a sexta
lição dos Fundamentos da Fé
Cristã. Ainda há tempo para você
se juntar a classe. Domingo às
9h30min.

É TEMPO DE REFLETIR
SOBRE A IGREJA
Esta é temática que vem sendo
estudada pela Escola Dominical
no mês de aniversário em classe
conjunta no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

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. Nossas irmãs Maria
Emília e Ana Cristina tem estado,
após os cultos, com o material a sua
disposição.

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), Dana Caruso (saúde),
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).
5. OUTROS MOTIVOS: Elza Luísa
Antonio.
5. GRATIDÃO: Antônio de Oliveira
Nóbrega (cirurgia)

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Alessandra Barroso,
Helen Florência Castro e Silva,
Josias da Motta Barros, Nathália
da Silva Barros, Thais de Araújo
Soares e Vinícius da Silva Barros.
Que Deus as abençoe e que
possamos vê-los outras vezes.

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.

ANIVERSARIANTES
Hoje: David Ferreira Silveira

(3579-7069); Dia 19: Elenice

Pereira da Silva (2509-4271); Dia

21: Celsa Chaves Britto (2295-

1758), Denise da Silveira Costa

Hermenegildo (2542-5270); Dia

22: Pedro Silva de Moraes Rocha

(3325-9723), Roseny Soares

Monteiro (3872-0623), Paulo

Cesar da Silva (2467-5517),

Amanda Helena Primo da Silva

(2531-1589).

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
14 NC – Louvor
Oração de adoração e louvor
28 NC – Tuas obras te coroam

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 100
66 NC – Sonda-me, ó Senhor
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Quão magnífico”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
147 NC – Vencendo vem Jesus
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

135 NC – Mais de Cristo
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Em memória da mim”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
346 NC – Ceia do Senhor
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter: “O dia
da vitória”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Aquele que tem os meus
mandamentos

Saudação e acolhimento
Cântico: Eu vejo a glória
Oração de adoração e louvor
Cântico: Poder pra salvar
Cântico: Tu és Santo

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 98
Cântico: Vou me lembrar
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

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

EDIFICAÇÃO

Cântico: Não fale
Mensagem: Rev. Marcos Batista
Cântico: Hosana

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes
Cântico: Ele é contigo
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Venha o Teu reino



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 nº19- 18 de junho de 2017                                                                            

 Céu (parte 3): A escolha  
“...nos escolheu , nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis 

perante ele;...” Efésios 1:4  
“ Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo , que , segundo a sua muita misericórdia, 

nos regenerou para uma viva esperança...,para uma herança incorruptível, sem 
mácula,imarcescível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de 

Deus,...” I Pedro 1:3-5a 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 
 
 

 1906-2017 

                O jogo de futebol estava quente!!!!! Era jogo de decisão e os dois times 
queriam a taça. 
                Bira era o melhor jogador em campo! Ele até foi escolhido para carregar a 
taça de campeão, se seu o time ganhasse. 
               Ele sabia que tinha sido escalado pelo técnico porque jogava muito bem. 
Mas, na primeira oportunidade, e, na pressa de fazer um gol, deu uma 
encostadinha com a mão de propósito na bola e o gol... saiu.  
             Mas o juiz percebeu a irregularidade, anulou esse gol, e ainda deu um 
cartão vermelho para o Bira. 
             O técnico também ficou triste porque ele sabia que, para ganhar a partida 
(e para o Bira marcar gol), não havia necessidade de desonestidade. Na verdade o 
próprio Bira sabia disso, mas ele fez uma escolha errada e acabou se dando muito 
mal.  
 
         Deus nos ama , nos escolhe e nos elege para sermos seus amigos, sermos 
seus servos , filhos queridos e bem chegadinhos a Ele. Mas as nossas decisões 
são livres. É o tal de LIVRE ARBÍTRIO ( livre escolha). Nós escolhemos o caminho 
a seguir. E precisamos fazer as escolhas certas! Escolher o caminho que nos leve 
à Deus e ao céu. Esse caminho é Jesus. 
           Deus quer estar conosco! Ele quer ser nosso amigo, aquele amigão bem 
querido, aquele que a gente tem total confiança e temos tanta admiração, que até 
queremos imitar. 
           Não é nada legal escolhermos caminhos que não agradam a Ele, até porque 
não seríamos felizes.  
          Quando você fizer uma escolha, pergunte ao seu coraçãozinho: “Em meu 
lugar, o que Jesus faria?”        Vai dar certo!  
                                                         Tia Ilda 
(saiba mais em João 15:12-17/ Ef 1:3-14/ I Pe 1:1-12)    

 



LITURGIA : Pastor –Estevão/ 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!!! Bem vindos à Casa de Deus! Alguém nos  

visita hoje?  
                Todos juntos: Bem vindos no nome do  Senhor!!!  
 

2-Cântico Céu é um lindo lugar (Louvores da garotada-vol.I-06 ) 
Céu é um lindo lugar , cheio de graça ser par . 
Meu Jesus vou avistar ,pois o céu é um lindo lugar . 
Eu quero ir lá! 
  
3-Oração de Louvor:Vamos dizer ao Nosso Deus como Ele é 
maravilhoso!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de junho– Salmos 77:13-14 
 
5-Versículo do mês de junho para memorizar:  

 
“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei 

medo? “ Salmos27:1a 

 
 
6-Oração de Gratidão e Súplica : A semana foi abençoada 
precisamos  agradecer por estas bençãos!!! 
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
8-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 ! 
                                           
9-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 

10 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao  lado. 
 

                                       Aniversariantes de JUNHO 

                                           

         BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS 01/06      8 ANOS 

         HELOISA DA SILVA COSTA HERMENEGILDO 03/06      2 ANOS 
 

         TIA SANDRA PINA 03/06  

         TIA LETICIA PARADELA 04/06  

         TIO PEDRO PARADELA 04/06  

         JOÃO MIGUEL PRIMO MOTA 06/06       2 ANOS 

         TIA ILDA 08/06  

         HELENA FERREIRA SILVEIRA 10/06    12 ANOS 

         ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06     4 ANOS 

        TIA DENISE HERMENEGILDO  21/06  

        TIA ESTHER VILELA 29/06  

 

 "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) 
UCP- desde 9h30min até o término do culto matutino.  Plenária nos 4ºs 
domingos às 18h 
Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar S elau 
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