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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

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.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 3º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues - 2º andar

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 - 2017

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Faustino do 
Nascimento Filho, Joaber Manhães Sales, Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques 
Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega 
(Emérito), Michel Beltrão Jarque, Pedro Silva de Moraes Rocha e Rogério de Andrade.

Crianças: Orientadores: Ilda Marques Andrade e Indiomar Crosoé de Oliveira Selau
   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 

Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, Pb. André Ricardo de 
Almeida Ribeiro, 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 e Elenice Arruda.
  Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa e Lígia Portes 
Santos.
   Fundamentos da Fé Cristã - 1º andar :: Orientadores: Gilson Passos de Oliveira e Pb. 
José Vicente Ambrósio de Melo

Domingos, de 9h30min às 12h, no 3º andar
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 18h no Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues

Jovens: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales, Faustino Nascimento, Luzia 
Velloso, Julia Marques e Tagore Martins.



Para Pense
A grandiosidade da sua fé

Mateus 8:5-13
Aqui chegamos a história de um centurião. Esta era uma figura proeminente na estru-

tura militar de Roma. Os centuriões eram a espinha dorsal do exército. Uma legião romana
contava com 6 mil homens divididos em grupos de 100 homens comandados por uma centúria.
Homens experientes, treinados, líderes eram os responsáveis pela coesão do exército.

Este centurião em especial nos chama a atenção pela sua preocupação com um
servo, provavelmente um simples escravo, pois para Roma, um servo ou escravo não
tinha valor algum. Iam e vinham. Sem história, sem vontade, sem escolhas. Adoeciam,
eram mutilados, morriam e apenas eram substituídos. Por isso, essa história faz desse
centurião um homem pouco comum – ele se importa com seu servo. As pessoas são
importantes. Suas necessidades precisam ser refletidas. É preciso buscar e sentir como
o outro sente para entender o próximo.

O centurião entendeu que o servo tinha graves problemas, pois sintetiza com
clareza o estado dele – de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Veja bem a história!
Uma primeira conclusão já podemos tirar - Aquele que compreende e se preocupa com os
outros sempre está perto do coração de Jesus.

Mas a história não para! Há um segundo destaque necessário. Jesus se oferece
para curá-lo, para ir ao encontro, para ir à sua casa. O centurião, assim como Jesus,
conhece as leis e os costumes. Ele era um gentio e Jesus um judeu. Um judeu, se
entrasse na casa de um gentio, era considerado impuro. Não era protocolar, cultural-
mente aceitável, “religiosamente” correto e esta atitude traria implicações para a cami-
nhada de Jesus homem.

Aqui você percebe uma vez mais que Jesus não está preocupado com conveniênci-
as, regramentos vazios que excluem e diminuem o homem; Jesus quer encontrar, curar e
salvar. Está disposto a pagar o preço por amar – o servo precisa, eu vou curá-lo, diz Jesus!

Mas a história continua! Jesus aplica metaforicamente o que está vendo e vivendo ao
fato de que há muitas pessoas, os chamados filhos do reino (aqui Jesus está fazendo uma
referência direta ao povo escolhido, a Israel), que não tomarão parte no Reino de Deus. Estes
lugares estão reservados para gente que vêm do Oriente e Ocidente, ou seja de muitos lugares
e que não necessariamente são aqueles aos quais se espera que sentem à mesa.

Assim, Jesus nos mostra que o amor de Deus, a presença de Jesus, a ação do
Espírito Santo não tem a ver com classe social, posição ou história/cultura religiosa. Não há
um grupo de gente especial que tenha prioridade na atenção e/ou ação de Deus. Há, sim,
características que, aqueles aos quais Jesus atende, carregam. Veja só a fé desse centurião.

Primeiro, deixa de lado sua posição proeminente, seus supostos privilégios, sua
“dignidade” para chegar a Jesus e dizer – a doença de meu seu servo é grave e eu me
importo com isso! Diz ainda, reconheço que o Senhor pode curá-lo. Não sou digno e o
Senhor nem deve entrar em minha casa. Eu sei que o Senhor tem autoridade e poder.
Eu sei o que é isso, porque exerço poder e autoridade.

Isso é fé que alia o conhecimento, a sensibilidade ao outro e a experiência a um
relacionamento concreto e verdadeiro com Jesus.

Esse tipo de fé é concreta e Jesus conclui – nem mesmo entre o meu povo (Israel)
achei fé como esta.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero         André  Ribeiro

Diáconos          Michel Jarque,Marco Aurélio, Faustino
Filho e Leonardo Medeiros.

Recepção           Manhã:Marcia Nógrega , Deuzélia Dutra
                        Noite: Sonia Leite, Izabel Nascimento

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

Assistência Médica: Dr. Mário Filipe, Acad. Mariana
Sathler

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO VI

Comissões e outras organizações

Seção 1ª - Comissões Eclesiásticas

Art. 99.  Haverá três categorias de comissões: temporárias, permanentes
e especiais.

2- Permanentes - as que funcionam durante os interregnos dos concílios,
para dirimir assuntos  que lhes sejam entregues pelos mesmos e cujo mandato
se extinguirá com a reunião ordinária seguinte do aludido concílio, ao qual deve-
rão apresentar relatório.

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero         Paulo Nascimento

Diáconos           Joaber Sales, Pedro Rocha, Jorge
Sarito e  Rogèrio de Andrade

Recepção Manhã:Solange  Ribeiro, Deuzélia Dutra
                         Noite: Sonia Leite, Afia Mendes

   Música Manhã: Coro Marcello Ganter
Stella Junia

                          Noite:       Grupo Kaleo

Assistência Médica:  Dr. Mário Filipe, Acad. Mariana
Sathler

 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.

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE
GRAÇAS – 23/11
No próximo dia 23 de novembro,
quinta-feira, às 19h teremos um
culto especial. É tempo de
gratidão, é tempo de rememorar o
que Deus tem feito em sua vida,
na família, em sua carreira, no
trabalho, em suas relações, enfim
na sua caminhada. Vamos
agradecer a Deus pelas bênçãos
recebidas ao longo do ano.
Também é tempo de abençoar, por
isso, convidamos a Igreja a trazer

1 Kg de gênero alimentício não-
perecível ou a fruta de sua
predileção para, no momento de
consagração, entregarmos ao
Senhor como expressão de nossa
gratidão. Tudo aquilo que for
oferecido será encaminhado pela
Junta Diaconal para entidades
sociais. Agradecemos as bênçãos
recebidas abençoando vidas.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Nosso almoço comunitário será no
dia 26 de novembro após o culto
matutino. O almoço será
coordenado pela nossa SAF. No
domingo passado, as inscrições
esgotaram. Mas, se você ainda não
efetuou o pagamento, faça ainda
hoje, pois há uma lista de espera.

MUITO OBRIGADO IGREJA
Este é o sentimento que toma o
meu coração – gratidão. Obrigado
pelo seu sorriso, pelo abraço, pelo
beijo, pela lembrança, pelo
presente, pela presença, pelo bolo,
pelos doces, pelo trabalho da
Comissão de Comemoração, pelo
carinho das Sociedade Internas,
pela condução do Conselho, por
ocasião da celebração do meu
aniversário. Não tenho como
descrever o que vai no meu
coração. Como disse, por tudo isso,
é a Igreja Presbiteriana de Botafogo
fazendo o que faz de melhor,
sendo acolhedora e amorosa. Deus
abençoe a todos. Rev. Cid Caldas.



BAZAR DA SAF SERÁ NO DIA
02 DE DEZEMBRO
Este bazar é realizado a partir do
trabalho realizado ao longo do ano
nas Oficinas Artesanais Esther
Nascimento. Todas as terças-feiras
senhoras se reúnem para produzir
lindas peças que serão oferecidas
no bazar. O fruto desse trabalho é
revertido para o trabalho da SAF
Botafogo. Você não pode deixar de
vir. Você não pode faltar, nem
perder esta oportunidade. O Bazar
será no dia 02 de dezembro,
sábado, das 9h às 17h. Não falte.

NATAL É NA IGREJA
Desde já, planeje para estar com
sua família celebrando o natal com
a família maior. Teremos uma
programação especial no natal e
você faz parte.

CULTO DAS LUZES DA IP
BOTAFOGO
No dia 24 de dezembro, domingo,
às 18h, celebraremos o Culto de
Natal da Igreja Presbiteriana de
Botafogo. Serão momentos de
culto, comunhão e celebração ao
Senhor. Fique tranquilo que
teremos tempo e tranquilidade
para a Ceia em família. Você vem
à Igreja, celebra com os irmãos e,
depois vai para casa, celebrar com
a família menor. É fundamental
que você e sua família estejam
presentes. Você pode.

ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
a irmã Eliete de Campos. Que
Deus a abençoe e que possamos
vê-la outras vezes.

AOS DOMINGOS COM O PASTOR
Que tal você dar de presente neste final
de ano um exemplar do livro? São
abençoadoras mensagens para a vida.
Este material é, também, uma
excelente oportunidade de
evangelização e crescimento espiritual.
O custo é simbólico – R$ 20,00. Após
os cultos, o material está a sua
disposição com a Junta Diaconal.

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: Adilsa Didini,
Dana Caruso (saúde), Eduardo
Gallindo, Eliane Cristina Soares
Cabral de Souza,  Gustavo
Nascimento Plata Portugal
(cirurgia), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa, Márcia Barroso
Pereira, Marcos Muniz, Naly
Miranda (idosa), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares, Presb. Ricardo Maurício
Ganzarolli, Rogério dos Santos Gil
(saúde) e Stila Borges Coelho de
Sousa.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).
5. OUTROS MOTIVOS: Elza Luísa
Antônio.
5. GRATIDÃO:

ANIVERSARIANTES

Dia 07: Glauco André Fonseca
Wamburg (2220-4019); Dia 13:
Marcelo Cavalcante Faria de
Oliveira (2565-8067); Dia 14:
Maria Antonia Tavares
Fernandes da Silva (2543-3297),
Dia 15: Ângela Grammatico
Severino da Silva (2501-5003),
Rogério Tureta Marangone
(2274-1381); Dia 17: Daniela
Rufino de Souza (2541-2244),
Luzia Magalhães de Sena Soltesz
(2244-7138).

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 cultuar ao Senhor.
Lembra? Adoramos ao Senhor em
espírito e em verdade.

CONTRIBUIÇÕES PARA A
IGREJA
Alguns irmãos têm perguntado
sobre como fazer depósito de seus
dízimos e ofertas na conta da Igreja.
Por isso, estamos publicando os
dados da Conta Corrente:

Bradesco
Ag.  2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ 34.171.181/0001-30



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Joaber Sales – “Entre a Fé e a razão”

Saudação e acolhimento
32 NC – O Deus fiel
Oração de adoração e louvor
35 NC – Adoração e Súplica

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 63
154 NC – Segurança e paz (2ª música)
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Crê no Senhor”

Aniversariantes da Semana
Joaber Sales – “A voz”
Batismo Infantil

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
110A NC – Crer e observar
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Deus Poderoso”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

137 NC – Abrigo no temporal
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter: “Grande
é o Senhor”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio

Prelúdio: Venha o teu reino

Saudação e acolhimento

Cântico: Nosso Deus

Oração de adoração e louvor

Cântico: É teu povo

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 139

Cântico: Te louvarei

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Quebrantado

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Meu louvor

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 nº40- 12 de novembro de 2017                                                                                                                                            

        Ele me conhece!!! 
          “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim.” João 

10:14 
           “ E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque 

ele mesmo sabia o que era a natureza humana “ João 2:25 
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2017 

           - Tio Jetro, pra mim, ovelha é ovelha, tudo igual, todas branquinhas 
fazendo Méééé.... 
           - KKKKKK! Nada disso, Gilsinho ! Olha bem! Tem diferença! Aquela é a 
Mimosa ... a que está na frente é a Manchinha que é filha da Mancha que está 
do lado do Pimpão , na frente da Alfafa , que acabou de jogar a Bilu no chão . 
Essa Alfafa me dá trabalho.... Cisma com a Bilu... 
           - Não é possível tio! Pra mim é tudo igual, não tem diferença nenhuma. 
Até o cheiro é igual ... e ruim, eca! 
           - É que eu lido com elas todo dia! Cuido, separo, alimento. Pode misturar 
todas! Eu garanto não errar o nome de nenhuma delas! Não são lindinhas? 
Estou preocupado com a Rosita ...estava amuada ..tristinha...até emagreceu....  
           - Que isso tio, a Rosita tá super gorda! É a ovelha maior do aprisco! 
           - Gilsinho, errou de novo!!! Essa gorda é a Dorita ! 
             
           Nos tempos bíblicos a atividade do pastoreio de ovelhas era muito 
comum. Havia necessidade de ovelhas para fornecer lã para as roupas, 
carne, leite e vasilhas feitas de chifre. Pastores e ovelhas faziam parte do 
dia a dia do povo daquele tempo, naquela região. 
            Jesus era um excelente professor (Mestre) e costumava dar 
exemplos da vida real para que as pessoas entendessem as lições  
divinas. E foi por isso que ele se comparou a um bom pastor, cuidadoso e 
que conhece cada um de nós, intimamente, profundamente. Ele sabe se 
estamos tristes, alegres, doentes, com intenções más ou boas, se estamos 
em perigo. Esse conhecimento detalhado chega ao ponto de conhecer os 
nossos defeitos, nossa maneira de agir e de pensar. 
             É muito boa essa sensação de segurança, que só um bom pastor 
pode garantir.Com Cristo estamos seguros.                                  Tia Ilda                                                                                                                                                                          

 

               ( saiba mais em João 10 / Salmos 23) 
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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 :Bom dia amigos !!! O Culto das crianças vai  
                            começar! Temos algum visitante?                      
                   Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2-CÂNTICO : - A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd Cânticos  
para garotada/ vol 1/  Marilene Vieira/ faixas 4 e 14) 
 
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. 
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. 
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
 É o amor que só tem  quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém! 
 Posso pular uma tropa e saltar as muralhas Aleluia Aleluia!! ( BIS) 
Cristo é a rocha da minha salvação , com ele não há mais condenação 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é maravilhoso e poderoso!!!  
          Vamos dizer isso a Ele em oração? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Gênesis 1:9-10 

5-Versículo do mês de novembro para memorizar:  

 

“Bem – aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. ” 

Mateus 5:8 

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA :Estamos alegres! Deus nos 
ajuda e nos ama ! Vamos agradecer a Deus todas as bênçãos da 
semana? 
  
7-Mensagem – Tia Ilda  
 

8-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! 

9- Oração Pai Nosso                                          
10- Despedida:/AMÉM  
      Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 
                                        Aniversariantes de Novembro 

          "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 

MARIA LUISA DE ALMEIDA LEITE ( MALU) 07/11 
      
     4 ANOS 

LAURA BARCELOS CIMINELLI 18/11 7 ANOS 

LUCAS DE FREITAS S. GOUVEIA 21/11 11 ANOS 

ESTHELLA ROSA MONTEIRO 25/11 4 ANOS 

TIA JULIA MARQUES (Sementinhas de Jesus) 28/11  
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