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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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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

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
Ele tomou sobre si nossas dores

Mateus 8:16-17
Assim está chegando ao fim um sábado. Dia especial para o judeu. Dia de separação, dia

de descanso, dia de nada ou quase nada fazer. O cumprimento dos requisitos religiosos era uma
condição para ser um bom judeu. O patrulhamento ideológico era uma constante, buscando aqueles
que estavam desobedecendo o preceito da guarda do sábado.

A guarda do sábado deveria se dar do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, de
acordo com o prescrito em Levítico: “Sábado de descanso solene vos será; então, afligireis a vossa
alma; aos nove do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado”. (Lv 23:32)

Sábado era dia de guardar. Curas e tratamentos não eram feitos no sábado. Em caso de
doença, o que se fazia era apenas aliviar as dores do doente. Assim, podemos entender melhor o
porquê da chegada à tarde, tantas pessoas irem até Jesus – muitos endemoninhados e todos os que
estavam doentes.

Provavelmente, A fama da notícia que o Senhor havia curado um endemoninhado pela
manhã, havia-se espalhado qual fogo em palha seca. Kretzman nos fala que “a maioria dos que lhe
foram trazidos, estava aflita com a mesma e terrível doença, estando possessa de espírito mau. Ele,
com uma só palavra, expelia os demônios que, semelhante a todo o mundo dos espíritos, lhe
precisam estar sujeitos. Com meiga bondade curou todas as outras doenças. Nenhuma havia, que
pudesse resistir à sua onipotente misericórdia”.

O que são endemoninhados? Wayne Grudem nos ajuda a responder, primeiro definindo
que “os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora operam continuamente o mal no
mundo”. O termo grego aqui utilizado e traduzido por endemoninhado, pode estar falando de pessoas que
estão sofrendo por causa de influência demoníaca. Assim, ao curar influências demoníacas ou
doenças, Mateus está nos mostrando o poder e a extensão da ação de Jesus. Em todos os planos, Ele
é Senhor.

Aqui aproveito para fazer uma diferenciação entre influência demoníaca e possessão
demoníaca. Podemos enfrentar influências demoníacas e a isso traduzimos como tentações. Contudo,
um cristão não está sujeito a possessões demoníacas porque é templo do Espírito Santo. Admitir
que o templo do Espírito Santo possa ser tomado por satanás e seus demônios, é afirmar que ele tem
mais poder do que Deus – o que é uma grande mentira. Mas, também, aprendemos que: “o pecado
não terá domínio sobre vós; pois não estais debaixo da lei, e sim da graça”. (Rm 6:14). E, ainda: “Assim
também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus”. (Rm 6:11)

Mateus fecha essa seção nos remetendo às palavras do profeta Isaías. Estava ali o exemplo
vivo de Deus encarnado em Jesus que se preocupa com nosso estado, nossa situação, nossas dores
e pesares. Pouco importa a hora, o dia, a condição social, os “preceitos ou costumes” religiosos, ele
vem ao nosso encontro para curar.

Oro “para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de
sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para
saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos
santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força
do seu poder; o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à
sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo
nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.” (Ef 1:17-21)

 Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero          Mario Felipe

Diáconos            José Baía, Aureliano Dutra,Leonardo
Medeiros e  Fábio Severino

Recepção             Manhã:Izabel Nascimento e  Sonia Leite
                          Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música Manhã: Quarteto 4 Cantos
            Inês Junia
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.

3- Especiais - as que recebem poderes específicos para tratar, em defini-
tivo, de certos assuntos, e cujo mandato se extinguirá ao apresentar o relatório
final.

§ 2º. As duas primeiras funcionarão com a maioria dos seus membros

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero         Eduardo Gouvea

Diáconos           Faustino Filho, Leonardo Medeiros,
Pedro Rocha e Michel Jarque

Recepção Manhã:Solange Ribeiro e Afia Mendes
Noite: Marcia Nobrega e Ana Benincasa

   Música Manhã: Coro Marcello Ganter
Stella Junia

                          Noite:        Coro Marcello Ganter
Stella Junia

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.

BEM-VINDO REV. MILTON
RIBEIRO
Rev. Milton é um grande amigo.
Pastor da Igreja Presbiteriana
Jardim de Oração em Santos/SP.
Veio ao Rio para participar de
compromissos e aceitou o convite
para trazer a mensagem de Deus
para nós nesta manhã. Ele
também compõe o Conselho
Deliberativo do Instituto
Presbiteriano Mackenzie. Que
Deus o abençoe, bem como sua
família, seu ministério e sua Igreja.

UMP FARÁ ASSEMBLEIA
HOJE
Hoje, após o Culto Vespertino, a
UMP elegerá a diretoria para 2018.
Voce jovem precisa estar presente.

PRÓXIMO SÁBADO - BAZAR DA
SAF
Este bazar é realizado a partir do
trabalho realizado ao longo do ano
nas Oficinas Artesanais Esther
Nascimento. Você não pode deixar
de vir. Você não pode faltar, nem
perder esta oportunidade. O Bazar
será no próximo sábado, das 9h
às 17h. Não falte.

CESTAS DE NATAL PARA
ABENÇOAR FAMÍLIAS
Vários irmãos já se dispuseram a
abençoar vidas oferecendo, neste
natal, uma cesta de natal com a
Palavra de Deus para famílias
carentes. Nosso alvo é adquirir 100
cestas de natal a fim de abençoar
famílias carentes. Este trabalho é
coordenado pela SAF, portanto,
procure ao final do culto, à porta, uma
das senhoras que compõem a
diretoria e, desde já, faça sua inscrição.

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.

HÁ MUITO TRABALHO A FAZER
Neste final de ano, estamos
planejando as áreas de atuação da
Igreja e buscando e orando por
aqueles que realização a obra do
Senhor entre nós no próximo ano.
Se você percebe alguma área em que
a podemos atuar e/ou deseja se
envolver em alguma área na Igreja
não hesite em falar com o Rev. Cid.

NOSSA UPA ELEGEU SUA
DIRETORIA PARA 2018
Nossos queridos adolescentes, em
sua última reunião, elegeram a
diretoria para o ano de 2018 que ficou
constituída pelos seguintes irmãos:
Presidente: Elise Regis de Medeiros

Vice-Presidente: Letícia Paradela Diniz

Junqueira

Tesoureiro: Pedro Paradela Diniz Junqueira

RELATÓRIOS DAS SOCIE-
DADES INTERNAS
O final de ano se aproxima. Já é hora
de começar a levantar os dados que
deverão compor seu relatório. Cada
Sociedade Interna deve produzir seu
relatório e encaminhar ao Conselho.
A soma do todo, comporá o relatório
da Igreja. “Conta as bênçãos, dize-as
quantas são, recebidas da divina
mão! Vem dizê-las, todas de uma vez,
e verás, surpreso, quanto Deus já fez”!

MISSÃO CAIUÁ É ABENÇOADA
Corrigindo a notícia de domingo
passado, pois a graça de Deus e a
liberalidade dos irmãos
superabundou, registramos que
nossa Igreja ofereceu à Missão Caiuá
mais de 90 Kg de arroz. A campanha
já acabou e registramos como Deus
nos usa, quando nos dispomos ao
seu serviço. Parábens IP Botafogo.

ANA CAROLINA FERNANDES
MACHADO CORVAL ENTREGA
SUA VIDA A JESUS
No domingo passado, no Culto
Vespertino, Ana Carolina professou
a fé e foi batizada. Foram momentos
inspiradores e abençoadores, pois ver
o mover de Deus na vida das pessoas
é sempre muito especial. Ana, que
Deus a abençoe e continue a lhe dar
o crescimento Nele.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo dia 16 de dezembro, às
08h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Cristiano Palomino
Conde e Carla Martins, Lita Klein
e Nair Raquel Corrêa dos Santos.
Que Deus os abençoe e que
possamos vê-los outras vezes.

UM BOM PRESENTE DE NATAL
Que tal você dar de presente neste
final de ano um exemplar do livro
AOS DOMINGOS COM O PASTOR? São



abençoadoras mensagens para a
vida. O custo é simbólico – R$ 20,00.
Após os cultos, o material está a sua
disposição com a Junta Diaconal.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Sara Celeste Manhães
Sales (3325-9723); Dia 27:
Clara Caldas Soares da Silva
(3079-6370); Dia 28: Júlia
Marques Pires Chaves (3215-
3981), Brunno Fernandes
Nóbrega (2541-3229); Dia 29:
Ricardo Maurício de Almeida
(2268-8212), Sérgio Gramático
Júnior (3495-3222), Ricardo
Jorge Albuquerque Ramirez
Portela (2254-1570).

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), Stila Borges Coelho de
Sousa e Thor Barros.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).
5. OUTROS MOTIVOS: Elza Luísa
Antônio.
5. GRATIDÃO:

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.

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: Quarteto 4 Cantos: “Glorioso é
teu nome”

Saudação e acolhimento
19 NC – Rei sublime
Oração de adoração e louvor
52 NC – Glória e coroação

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 17
74 NC – Sinceridade
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4 Cantos: “Eu agradeço”

Aniversariantes da Semana – 396 NC

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
49 NC – Sempre vencendo
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4 Cantos: “Abrigo em meio ao
temporal”
Mensagem: Rev. Milton Ribeiro

DESPEDIDA

54 NC – A chegada do Messias
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Quarteto 4 Cantos: “Bênção”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Cantarei teu amor pra sempre

Saudação e acolhimento
Cântico: De todas as tribos
Oração de adoração e louvor
Cântico: Reina em mim
Cântico: Faz brilhar

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 19
Cântico: Me derramar
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Pela fé
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Toma o meu coração
Mensagem: Presb. Esequias Sales

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes
Cântico: A alegria
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Canção do apocalipse



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº42- 26 de novembro de 2017                                                                                                                                            

        Como assim?!? Bagunça dentro do Templo!?!?  
          “...Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração; vós porém a transformais 

em covil de salteadores.”     Mateus 21:13 
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              -  ZuuuuummmmmmmmmmmmmmmZuummZuummmmmmmmm...... 
             Era sempre a mesma coisa!Um super barulho na Biblioteca da mata! Toda vez 
que a formiga Esther se concentrava, a abelhinha Dilma começava a voar e zunir em 
seus ouvidos. Esther precisava do silêncio para se concentrar no trabalho. 
             - Dilma, por favor, preciso me concentrar! Aqui não é lugar de barulho! Você me 
interrompe a cada linha do livro.  
             - Sabe qual o seu problema, Esther, você é muito antiquada! Há muito tempo que 
é moderno ter um sonzinho enquanto lemos! “Fica quieta, Fica quieta!” Cruzes, que 
sargentona!!! Nós estamos na era da liberdade de atitudes. Pega seu livro, lê aí e me 
esquece. Eu posso o que eu quiser!!! ZUUUUUUMMMMMMM!!! 
 
         Que feia essa atitude da abelhinha Dilma! Desrespeitando o momento da 
formiguinha Esther...Tem lugar pra tudo, não é? O parquinho, por exemplo, é ótimo 
para correr, subir nos brinquedos, brincar de pique, jogar bola, conversar e rir 
bastante. No shopping, não dá pra correr muito, mas dá para comer, lanchar e 
comprar coisas legais. Na nossa casa vemos televisão, conversamos com papai e 
mamãe, os irmãos, e também rimos muito. Na praia colocamos uma roupa diferente 
que dê para entrar na água e mergulhar bastante, porque sempre ficamos 
molhados. Em todos os lugares, precisamos pensar em respeitar o espaço das 
outras pessoas.  
           Na Igreja, dentro do Templo, onde há o culto, acontece o louvor e adoração a 
Deus. Muitas vezes precisamos ficar em silêncio, a sós com Deus em oração. 
Outras vezes abrimos a Bíblia, que é a Palavra de Deus, para aprender mais e saber 
o que agrada o coração dEle. Em outras, cantamos em louvor ao nome de Deus. 
Como percebem, o Templo ( o Santuário) é um lugar onde nós, e nossos amigos e 
irmãos precisamos de paz e concentração. E, em respeito a esse lugar, devemos 
nos controlar e não correr, não fazer barulho nem atrapalhar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
a concentração dos amigos.  
            Uma vez, Jesus foi ao Templo e ficou muito nervoso. Ele percebeu que, em 
vez de adoração a Deus, a Igreja estava sendo usada como se fosse um mercado, 
se vendia de tudo. Indignado, Ele começou a derrubar as  mesas e expulsou os  
mercadores do Templo. Faltava o respeito pela Casa de Oração, a casa de Deus. A 
partir de hoje, perceba que o Templo não é lugar de confusão, corre corre e voz 

alta . Isso não é adoração!! E incomoda bastante.                                          Tia Ilda 

               ( saiba mais em Mateus 21:12-17 / Lucas 19:45-46)                         

 

 

A minha casa será chamada 

casa de oração; 
Mateus 21:13 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
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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  !!! Vamos começar o Culto das crianças. 
                     Hoje temos algum visitante?                      
                   Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2-CÂNTICO : NÃO HAVIA LUGAR-  
Musical de Natal  - O plano de Deus- Mig e Meg faixa 3 

 
 

 
 
 
 

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 : Deus nos ajuda e nos 
  ama ! Vamos agradecer a Deus todas as bênçãos da semana? 
7-Mensagem – Tia Ilda 
 
8-Cântico : NASCIMENTO -Musical de Natal  - O plano de Deus- Mig e Meg faixa 4 

Nasceu um pequenino como eu e você  
É Cristo o Rei nascido na cidade de Belém! 
E ali, na manjedoura ele quis nascer.  
Então vieram magos com presentes lhe trazer. 

Cantemos todos juntos em louvor e adoração, 
A Deus o nosso Pai que nos concede a salvação.  
A Ele toda a glória pelo seu amor! 
E assim louvemos sempre com prazer e gratidão.  
 

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  
As estrelas brilham numa noite azul 
E a mãe Maria deu então a luz 
A um bebezinho chamado Jesus 
Que ao mundo veio para ser a luz 

É chegado o tempo do nenê nascer, 
Anjos anunciam o pequeno ser.  
E a mãe Maria veio a saber  
Não havia casa para o receber. 
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