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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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PRESBITERIANA
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Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030
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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
Dois senhores

Mateus 6:24

Tema por demais interessante e que mexe com coisas que nos são muito sensí-
veis.

A primeira delas é nos reconhecermos como pertencentes a um senhor. Na
verdade, o termo grego (kúrios) e o entendimento do povo era de que se tratava de um amo
absoluto. É assim que Jesus está dizendo que Deus precisa ser enxergado, entendido e
vivido – como Senhor absoluto de nossas vidas. Este senhorio não pode ser compartilhado
com outro senhor. É intrinsicamente excludente servir a dois senhores.

Essa é a premissa inegociável! Deus é Senhor! Jesus é Senhor! O Espírito Santo
é Senhor! A partir dessa cláusula pétrea da vida cristã, Jesus nos coloca diante dos bens
e riquezas, das coisas materiais.

Sabemos bem que os bens materiais podem roubar um lugar em nossa vida que,
verdadeiramente, não lhe pertence. Os bens têm tanta força sobre nós que Jesus faz
questão de destacar o cuidado que precisamos ter com as coisas, o dinheiro e as posses.

Não nos esqueçamos que todas as coisas pertencem a Deus. Não possuímos
nada. Lembre-se do que diz o salmista: “Ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se
contém, o mundo e os que nele habitam”. (Sl 24:1). A propriedade de tudo que existe é de
Deus. Por isso, nossa postura precisa ser reconhecer que o que temos vem do Senhor e
Ele nos confiou para que usemos.

Fundamental, também não nos esquecermos, de que pessoas são mais impor-
tantes do que coisas. Pode parecer óbvio, mas facilmente atropelamos as pessoas para
adquirir, produzir, multiplicar, e guardar coisas. Se para adquirir bens materiais, trata-
mos as pessoas como objetos, estas riquezas são más, mal adquiridas e mal geridas. As
pessoas não existem para serem usadas e, sim, amadas.

Mas ainda, o dinheiro é sempre um bem subordinado, nos ensina Barclay. O
dinheiro não é, nem pode ser, a medida para as coisas. Lembre-se do que Paulo ensinou
a Timóteo: “o amor do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça, se
desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores” (1Tm 6:10).

Quero dizer ainda, que ter dinheiro não é mal, nem pecado, mas exige daquele
que possui muita responsabilidade. Por isso, é preciso muita reflexão.

Reflexão sobre a forma que você obtém o dinheiro que desfruta. É com seu esfor-
ço? É fruto do seu trabalho? É adquirido licitamente? É possível ter dinheiro ao custo da
honra e honestidade e, como cristão, isso é servir a outro senhor.

Reflexão sobre como você usa a riqueza que possui. Porque há vários modos de
usar o que se possui. Posso fazer um uso egoísta do que tenho. Posso fazer um uso que
prioriza o mal e o pecado.

Mas, posso usar meus bens e dinheiro para uma independência pessoal sadia e,
também para a felicidade de outros. Neste caso, não se precisa de muito dinheiro para
ser feliz, na medida que o coloco no lugar correto – a serviço do meu bem e do próximo,
pois reconheço, que “tudo que tenho, vem de ti Senhor”!

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Esequias Sales

Diáconos Aureliano Dutra, Faustino Filho e
Leonardo Medeiros

Recepção Manhã:Solange Ribeiro e AnaBeninicasa
Noite: Solange Ribeiro e 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 4ª - Sínodo

Art. 93.  Cinco ministros e dois presbíteros contituem número legal para
funcionamento do Sínodo, desde que estejam representados dois terços dos pres-
bitérios

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero          Vitor Camarinha

Diáconos            Joaber Sales, Jorge Sarito e
Fábio Severino

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

Música Manhã:   Stella Junia
             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.

REV. ROBERTO BRASILEIRO
SILVA
Rev. Roberto está conosco hoje
encerrando as celebrações do 111º
aniversário de nossa Igreja. Ele é o
MD Presidente do Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana do Brasil e
pastor da Igreja Presbiteriana de
Bairro Constantino em Patrocínio/
MG. Somos gratos a Deus por sua

vida e ministério. Rogamos ao Senhor
que continue a abençoá-lo, sua
família e ministério. Bem-vindo
reverendo!

DIA DO DIÁCONO
Hoje, em toda Igreja Presbiteriana
do Brasil, damos graças a Deus
pelo ministério diaconal. Esta data
foi escolhida pelo Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana do
Brasil por ser o dia em que foram
ordenados os primeiros diáconos
aqui no Brasil em 09 de julho de
1866 na Igreja Presbiteriana do Rio
de Janeiro. Hoje, agradecemos a
Deus pela Junta Diaconal de
nossa Igreja, rogando ao Senhor
que continue a abençoá-los,
iluminá-los e direcioná-los.

FESTA JULINA - 15/07
A festa desse ano será no próximo
sábado, dia 15/07, a partir das 15h.
Como sempre, a festa é coordenada
pela UPA, mas é para toda a Igreja! 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



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.

FEIJÃO IRMÃO!
Este é o nome da saborosa
feijoada que será servida no
nosso almoço comunitário
mensal. Será no dia 23 de
julho, após o Culto Matutino.
Você já pode fazer sua inscrição
com os diáconos. Lembrando
que as vagas são limitadas.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se
no próximo dia 26 de agosto,
às 08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues.

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.

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.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo
passado os irmãos Alberto Luís
de Almeida Moreira, Bruna
Salvador, Jonathas Lopes
Pereira, Jorge Rona, Joselia
Gomes de Souza, Juliana Valle,
Pedrina Maria dos Santos e
Rosemary Gomes de Souza.
Que Deus as abençoe e que
possamos vê-los outras vezes.

ANIVERSARIANTES

Dia 10: Alessandra Meirelles
Wantuil (2568-3026); Dia 11:
Inês Rufino Martins Jarque
(2558-0328); Dia 12: Maria
Vitória Rodrigues Soares
(3083-9109); Dia 14: Joel
Beltrão Jarque (2591-2602).

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  cul tuar  ao
Senhor. Lembra? Adoramos
ao Senhor em espírito e em
verdade.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Nossa Reunião de Oração Às ter-
ças-feiras tem nos proporcionado
momentos de profundo enlevo
espiritual. Considere reservar este
tempo durante a semana para
juntos colocarmos diante do
Senhor nossas petições e motivos
de gratidão. Lembre-se: Terça-
feira, às 19h.



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
27 NC – Um hino ao Senhor
Oração de adoração e louvor
21 NC – Deus de Abrão

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 145
254 NC - Sossegai
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Só Jesus”

Aniversariantes da Semana

GRATIDÃO PELO MINISTÉRIO DIACONAL

Palavra do Presidente da Junta Diaconal
Oração de Gratidão

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
315 NC – Serviço do crente
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Deus poderoso”
Mensagem: Rev. Roberto Brasileiro Silva

DESPEDIDA

164 NC – Nome precioso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter: “Graça
e Verdade”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Vim para adorar-te

Saudação e acolhimento
Cântico: Em espírito, em verdade
Oração de adoração e louvor
Cântico: Venha o teu reino

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 91
Cântico: Me derramar
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Porque Ele vive
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes
Cântico: Poder pra salvar
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Até que a casa esteja cheia



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº22- 09 de julho de 2017                                                                                                                                            

Quem é amigo, agradece!!!   
 “...dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo.”Efésios5:20  
“Por volta da meia noite , Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus..”  

Atos 16:25a 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2017 

             Que chuvarada!!! E um frio de rachar! Lina e Suzie moravam na mesma 
rua, uma casa ao lado da outra. Quando Lina viu aquele tempo logo falou: 
            “- Ebaaaaa !! Finalmente vou poder estrear minha bota cano longo! Vai 
ficar linda com a saia de veludo xadrez e o guarda chuva vermelho! Um toque 
especial quando colocar a capinha com gola de pelinho marrom! Que bom!!! 
Obrigada Deus pela chuva e por esse friozinho gostoso!” 
               Já a Suzie saiu de casa totalmente aborrecida: 
            ”- Meu carroooo !! Todo molhado! E, que frio!! Meus dedos estão 
congelando!! Já sei que vou pegar uma gripe, meu nariz vai entupir, vou ficar sem 
ar! Vou morrer!!!!! Hoje não é o meu dia!!!  
                A mesma situação, e duas atitudes tão diferentes... 
 
            Deus nos ensina a dar graças sempre, em tudo! Reclamar não muda 
nenhuma situação. Agradecer faz toda a diferença! E, quando somos amigos de 
Deus , o agradecimento já faz parte da nossa vida. Se tivermos um coração 
agradecido, vamos parar de reclamar.  
             Existem vários exemplos, na Bíblia, de pessoas agradecidas. Mas, uma 
das histórias mais curiosas é a da prisão de Paulo e Silas. Não parece estranho 
que naquele lugar, uma prisão sem nenhum conforto, com os pés presos em um 
tronco, eles ainda louvassem a Deus? Ainda demonstrasse gratidão? E, em voz 
alta??? Amigos de Deus tem coração agradecido. 
                O agradecimento a Deus passa por todos os setores da nossa vida, pela 
nossa casa, pelos amigos, pelo alimento, pela família, pelo clima etc. No nosso 
caso temos um motivo importante para agradecer: a presença desse Templo no 
bairro de Botafogo, há 111 anos. É muito tempo e muitas pessoas, aqui, neste 
lugar de adoração a Deus, já sentiram Seu amor. Então: 
       Graças te damos, oh Deus, pela Igreja Presbiteriana de Botafogo! 
                                                                           Beijos, Tia Ilda. 

 (saiba mais em Atos 16:19-40/ Salmos 111/Salmos 107:1/I Tess.5:18 )    

 

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


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 semana.  
 
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 uma 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 Selau 
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