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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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Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

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
A luz e as trevas

Mateus 6:22-23

Estar na escuridão, na maioria das vezes, não é nada bom. É difícil se
situar, saber onde se está, achar o que se procura, além de não permitir usar, por
óbvio que seja, um dos sentidos – a visão.

Aqui neste texto, Jesus trata os olhos como janelas que iluminam o corpo.
A limpeza e o estado da janela determinam a quantidade e a qualidade de luz que
o corpo vai receber. O estado espiritual dos olhos é o destaque que Jesus faz.

Falar no estado espiritual dos olhos deve nos levar a pensar sobre nossos
preconceitos. Preconceito nos cega diante dos fatos e significados e, portanto,
distorcem o olhar. Preconceito é atestado de que se está enxergando mal. Precisa
de limpeza e cuidado no olhar. Uma das coisas mais maravilhosas na vida é a
capacidade de analisar.

Jesus nos convida a fazer um exame de nossas intenções e perceber quan-
do agimos a partir de princípios válidos ou quando somos vítimas de nós mesmos
e de nossos preconceitos.

Outra coisa importante de exemplificar é o ciúme, pois este pode ser uma
distorção da realidade. Muitas relações são destruídas pelo ciúme, que é capaz de
fazer o ciumento acreditar piamente que o que acha é a realidade e transformar
situações inocentes em atitudes culpáveis.

Mas, também o orgulho pode alterar a forma de enxergar. O orgulho faz
com que tenhamos uma autoimagem distorcida da realidade, pois nos torna in-
capazes de ver a realidade como ela verdadeiramente é. Se estamos absoluta-
mente convencidos que estamos certos, ninguém tem uma opinião melhor do
que a minha, que só a nossa percepção é a correta e a melhor e orgulhosamente
seguimos assim, nos tornamos incapazes de olhar e perceber com clareza. Neste
caso, a luz com que nos vemos e aos outros são trevas.

Perceba que Jesus está falando daquilo que traz obscuridade no viver. As
trevas que Jesus cita podem ser encontradas também nos sinônimos tacanho,
avaro ou mesquinho. É isso mesmo! Uma visão tacanha, menor, parcial, obscura,
pouco inteligente. Tudo isso em relação à forma de olhar, de enxergar e de ver a
vida.

Assim, Jesus está nos mostrando que a clareza, a generosidade e o amor
nos permite ter uma visão que olha além das circunstâncias; que procura enxer-
gar o todo. Por isso, precisamos ser generosos em nossos juízos quanto as pesso-
as. Precisamos ser amorosos em nossas ações.

Os olhos maus nos enganam quanto a nós mesmos.
Os olhos maus tornam nossas relações inviáveis.
Os olhos maus nos afastam de Deus tornando impossível o convívio.
Os olhos maus não enxergam bem.
Que Deus lhe dê um corpo luminoso!

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Eduardo Gouvêa

Diáconos José Baía, Fábio Severino e
Joaber Sales

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

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 3ª - Presbitério

Art. 91.  O Sínodo é a assembleia de ministros e presbíteros que repre-
sentam os presbitérios de uma região determinada pelo Supremo Concílio.

Art. 92. O Sínodo constituir-se-á de, pelo menos, tres presbitérios.

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero          Esequias Sales

Diáconos            Aureliano Dutra, Faustino Filho e
Leonardo Medeiros

Recepção Manhã:Solange Ribeiro e MarciaNóbrega
Noite: Sonia Leite e Ana Benincasa

Música Manhã:   Inês Jarque
             Coro Marcello Ganter
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.

111 ANOS PROCLAMANDO O
EVANGELHO
No dia 04 de julho nossa Igreja
completa 111 anos de organização.
Gerações já passaram e se
sucederam por homens e
mulheres chamados por Deus para
serem edificadas e abençoar outras
vidas. Só temos motivos de gratidão.

REV. ROBERTO BRASILEIRO
SILVA
No próximo domingo, encerrando as
celebrações de aniversário,
receberemos o MD Presidente do
Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil em nossa
Igreja. Ele pregará no Culto Matutino.

ORDENAÇÃO, INSTALAÇÃO E
REINSTALAÇÃO DE DIÁCONOS
Hoje, no Culto Vespertino, às 18h
teremos a instalação daqueles que
foram eleitos pela Assembleia para
o exercício do diaconato. Nossos
irmãos Marco Aurélio Nóbrega e
Michel Jarque serão reinstalados;
nosso irmão Rogério de Andrade
será instalado visto que já é diácono
em disponibilidade; e nossos irmãos
Pedro Rocha e Faustino Nascimento
serão ordenados e instalados. É
uma cerimônia linda e bíblica. Sua
presença é importante. Rogamos ao
Senhor que abençoe o ministério
desses irmãos.

MURAL HISTÓRICO
Neste mês de aniversário temos
utilizado os murais da Igreja para
contar um pouco da história de
nossa Igreja. Esse é um trabalho
carinhosamente feito por nossa
irmã Eulita Rufino. Dá uma olhada.
É fácil de ler, sintético e consistente.

DIA DO DIÁCONO
No próximo domingo, em toda Igreja
Presbiteriana do Brasil, celebramos o



Dia do Diácono. É dia de agradecermos
a Deus por aqueles que Ele tem
chamado e usado, mas, também é dia
de refletirmos sobre o ministério
diaconal. Nossa Junta Diaconal estará
participando da liturgia.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo dia 26 de agosto, às
8h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

ALMOÇO DA JUNTA DIACONAL
Uma deliciosa feijoada será servida no
nosso almoço comunitário mensal.
Será no dia 27 de agosto, após o Culto
Matutino. Você já pode fazer sua
inscrição com os diáconos. Lembrando
que as vagas são limitadas.

CINE UPA - É SÁBADO - GRAN
TORINO
Nosso próximo CINE UPA é sábado!
O filme é “Gran Torino”, com
atuação e direção de Clint
Eastwood. Com uma mensagem
profunda de amizade, redenção e
sacrifício, nos leva à reflexão sobre
a nossa própria vida, especialmente
num tempo de transição, que é a
juventude. Todos os adolescentes
estão convocados! Dia 08/07, às
15h em nossa igreja. Vai ter pipoca
e refrigerante? Com certeza! Até lá!

FESTA JULINA - 15/07
Parece que foi ontem nosso último
encontro caipira. A festa desse ano já
é dia 15/07, a partir das 15h. Como

sempre, a festa é organizada pela UPA,
mas é claro que toda a igreja está
convocada! A UPA conta com a ajuda
de todas as sociedades e grupos da
Igreja, com a doação de alimentos para
serem consumidos no dia. Os
preparativos estão a todo vapor! Procure
a Bianca e a Mariane para informar-se
sobre como você pode ajudar.
Local - ICE - Instituto Carioca de Educação
Endereço: Rua São Salvador, 49 -
Flamengo, RJ
Horário: 15h às 20h
Data - 15/07/2017

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$ 20,00. 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: Dana Caruso
(saúde), Almte. José Carlos Coelho
de Sousa, Márcia Barroso Pereira,
Naly Miranda (idosa), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares, Presb. Ricardo Maurício
Ganzarolli e Stila Borges Coelho de
Sousa.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).
5. OUTROS MOTIVOS: Elza Luísa Antonio.
5. GRATIDÃO: Clair Dobler e Rev.
Miguel Marques

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo
passado os irmãos Elizete Viana
Gonçalves, José Carlos da Silva
e Terezinha Riha. Que Deus as
abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Gabriel Regly Leal
Ribeiro (2565-7656; Dia 04:
Ivanete da Silva de Carvalho
(2541-8641); Dia 05: Umberto
Patrasso Filho (2552-9656); Dia
06: Caprice Marie Keys (3215-
5981), José Carlos Martelotte
(2285-4154), Dia 07: Rachel
Paradela Gomides Diniz (2275-
2671), Raphael Pina Caldas
(2565-7151); Dia 08: Maria da
Penha Ferreira Valente, Ana
Paula Madeira Borges de
Almeida Corrêa (2237-4821).

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
18 NC – Deus dos antigos
Oração de adoração e louvor
26 NC – Grandioso és Tu

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 34
Coro Marcello Ganter: “Sonda-me, ó Senhor”
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Meu e Teu senhor”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
307 NC – A santa peleja
Oração Diaconal de Dedicação

Coro Marcello Ganter: “Em campinas
verdejantes”
Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Canto o novo canto
da terra”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

298 NC – A pedra fundamental
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter: “Bênção
Aarônica”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
19 NC – Rei sublime
Oração de adoração e louvor
03 NC – Teu povo congregado

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 117
121 NC – Minha oração
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “O que darei a Cristo?”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
177 NC – Firme nas promessas
Oração Diaconal de Dedicação

Cerimônia de Ordenação e Instalação de diáconos

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Toda natureza”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Oh! Quanto nos amou”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
264 NC – Ó fronte ensanguentada!
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter: “Canto o
novo canto da terra”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 nº21- 02 de julho de 2017                                                                            

Nós, a Igreja de Cristo!!!   
 “  ...sobre esta pedra edificarei a minha igreja , e as portas do inferno não 

prevalecerão contra ela .” Mateus 16:18b  
“Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns...”  

Hebreus 10:25a 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 

 
 

 1906-2017 

          - Não entendi nada disso que eu li na Bíblia.... Coisa esquisita que está 
escrito aqui... 
          - Você vive reclamando, Lucinha ! O que foi desta vez?  
          - Aqui, na Bíblia... escuta só: Paulo e Barnabé , viajando ... aí,,, “Tendo eles 
chegado à Jerusalém, foram bem recebidos pela igrej a , pelos apóstolos e 
pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizer a com eles. ” Tá aqui , em 
Atos 15:4.... 
         - E daí? Qual a dúvida? Que “coisa esquisita” você viu aí? 
         - Como pode estar escrito “foram bem recebidos pela igreja”???? O certo 
seria “foram bem recebidos na igreja”! Igreja é de cimento, tijolo, não pode receber 
ninguém porque não é de carne. Pela igreja, pela igreja....o certo é na igreja! 
                   
           Queridos, deu pra perceber que a Lucinha não entendeu direito o que é uma 
igreja? Muitas pessoas acham que igreja é uma casa, com tijolos e cimento. É um 
engano achar que a construção de paredes e portas é a igreja. Essa construção 
toda é o templo onde a igreja se reúne. A Igreja são as pessoas que se reúnem 
neste lugar. Existem igrejas sem templo. Também é engano achar que os donos da 
igreja são as pessoas que falam nos microfones ou aquelas que sabem onde as 
coisas estão guardadas. As pessoas são importantes, mas o verdadeiro dono é 
mais.  E, de quem é a Igreja?  De Jesus Cristo!  
            Conviver com os irmãos na comunidade da Igreja é uma benção porque 
somos unidos em Cristo, que é a cabeça. Nós somos um corpo, e precisamos estar 
bem ajustados, vivendo de bem uns com os outros. Por isso Paulo e Barnabé foram 
recebidos pela Igreja, E contaram para a igreja sobre as bênçãos recebidas. Eles 
não poderiam contar para as paredes, não é? 
                                                                    Beijos e boa semana, Tia Ilda 
 
              (saiba mais em Hebreus 10:19-25/ Mateus 21:12-13)    

 

 

A Igreja de Jesus é formada por gente que 

decidiu amá-lo e aceitá-lo como Salvador! 
 



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 : Que bom que já é domingo e estamos  

 na casa de Deus!!! Temos algum visitante?  
                 Bem vindo no nome do Senhor!!  

 
2-Cântico Cântico MEU AMIGÃO (Lígia Rosana Borba/life kids I ao 
vivo/ Cantando o fruto do Espírito / faixa 2 ) 
  Eu tenho um amigo  pra te apresentar  
  que guarda os meus passos de tropeçar . 
  E todos os dias comigo está  
  mostrando o caminho onde eu devo andar. 
  Ele é Jesus , meu amigão , que encheu de alegria o meu coração. 
  Ele é Jesus que me faz bem e que hoje quer ser seu amigo também.  
  
3-Oração de Louvor: Nosso Deus não é maravilhoso? Vamos dizer 
isso a Ele!!!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho– Salmos 77:13-14 
 
5-Versículo do mês de julho para memorizar:  

 
“Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração “ 

Mateus21:13 

 
 
6-Oração de Gratidão e Súplica :Momento de agradecer ao  
nosso Deus por tantas bênçãos recebidas durante a s emana.  
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
8-Cântico FALAR COM JESUS (Cânticos de Salvação 

 para crianças/APEC/vol. 1 nº63)                

Se conversarmos com Jesus , vai tudo bem ; 
Se conversarmos com Jesus , vai tudo bem ;  
Na minha vida aqui eu logo descobri 
Que se falarmos com Jesus , vai tudo bem  
                                           
9-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 
10 – Despedida:/AMÉM  
      Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje um a semana de 
paz! 

                                       Aniversariantes de JULHO 

                                           

         JOÃO ROMEU PONTES ROSA 15/07      3 ANOS 
 

         LORE JAUREGUI CARVALHINHO 17/07      7 ANOS 

         BENJAMIN BALDESSAR CASTRO E SILVA 31/07      2 ANOS 

 

 "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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