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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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“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
A cura de uma enferma

Mt 9:18, 23-26

Toda enfermidade faz o enfermo sofrer, é verdade. Contudo, há enfermi-
dades que além da dor, do mal-estar, do sugar das energias, da necessidade de
esperar, são incuráveis. Estas nos fazem correr o risco de perder a esperança e
isso é desalentador.

Mas, há enfermidades que são degradantes para o enfermo porque o avil-
tam, excluem, diminuem, segregam e, o que pior, excluem do convívio social.

Hoje estamos lendo a história de uma mulher cuja doença já se estendia
por 12 anos, portanto, considerada incurável, mas que era degradante também,
pois era uma enfermidade humilhante. Quem sofria de hemorragias era consi-
derado (a) impuro (a). Em Levítico, capítulo 15, versículos 19 a 30, trazem os cui-
dados rituais para com a mulher com hemorragia.

Por isso, esta mulher chega até Jesus sem anúncio, sem ser vista, sem
revelar seu mal, ela deseja apenas tocar em Jesus, sem se identificar. No silên-
cio, escondida, sofrida, envergonhada, discriminada, sua fé a convida a simples-
mente tocar em Jesus, e ela o faz! Ela tem a convicção de que “se eu apenas lhe
tocar a veste, ficarei curada”. Quanta simplicidade, quanta singeleza, chega a
ser naïf, ingênuo e simplista.

Essa história é poderosa e singela. Singela pela fé de uma mulher, cujo nome
nem sabemos, perceber que Jesus, o Salvador, aquele que tem poder, pode curá-la.
Que sua cura pode se dar e acontece, sem os espetáculos. Que Jesus tem poder
independentemente das circunstâncias, da condição do tempo, da vontade das pes-
soas, das praxes, rituais, condicionamentos sociais ou religiosos – Jesus pode!!

Ela o toca! Doze anos se passaram. Doze anos que roubaram sua
autoestima, sua capacidade de ir e vir livremente, sua dignidade, o convívio com
os seus. Doze anos em que ela foi discriminada, segregada e que sofria o descon-
forto de sua hemorragia.

Agora, como num filme, o tempo para, a sequência da vida muda. Jesus
caminhando para a casa de um chefe para ressuscitar sua filha é tocado por essa
mulher e a cura. Nessa hora, não importam os discípulos, a caminhada com o
chefe, a multidão, pois Jesus se entrega a ela por completo.

Tenha a certeza de que para Jesus você não é mais um (a); você não é um
ser na multidão; você não é menos importante do que a filha e a família de um chefe.
Jesus atende a família do chefe, mas atende plenamente esta mulher também.

Yeats escreveu o seguinte: “O amor de Deus é infinito para cada alma
humana, porque cada alma humana é única e nenhum outro pode satisfazer
essa mesma necessidade humana”.

O mundo nos classifica, rotula, separa e divide entre aqueles que tem
importância e os que não tem. Jesus te acolhe independentemente das suas
condições.

Rev. Cid Caldas



IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO VI

Comissões e outras organizações

Seção 3ª - Autarquias

Art.105. Podem os concílios organizar, sempre que julgarem oportuno,
autarquias para cuidar dos interesses gerais da igreja.

§ 2º. As autarquias se regem por estatutos aprovados pelos respectivos
concílios, aos quais deverão dar relatório das atividades realizadas.

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

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Paulo Nascimento

Diáconos: Michel Jarque, José Baía e Jorge Sarito

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega e Deuzélia Dutra
              Noite: Sonia Leite  e  Izabel Nascimento

Música: Manhã: Stella Junia

Assistência Médica: Dra Mariana Pereira e Enf.
Silvania de Melo

Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Mário Filipe

Diáconos: Leonardo Medeiros, Rogério de
Andrade e Pedro Rocha

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

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter e Stella Junia
           Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra Ilda Andrade, Enf. Afia
Silva

Som: Bruno Nóbrega



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.

HOJE NÃO TEREMOS O CULTO
VESPERTINO
Como acontece todos os anos, por
questões de segurança, o
Conselho resolveu suspender o
culto vespertino.

A VIDA E A TEOLOGIA DO
APÓSTOLO PAULO
No próximo domingo as classes da
Escola Dominical começarão a
estudar a vida e a teologia do
apóstolo Paulo. Vamos aprofundar
o conhecimento da Palavra de
Deus para não sermos crentes
levados de um lado para o outro
diante de qualquer vento de
doutrina.

CLASSE DE JOVENS FUNCIO-
NARÁ EM NOVO HORÁRIO
O Conselho da Igreja, a pedido da
Diretoria da Mocidade, resolveu
alterar o horário da Classe da
Escola Dominical dos jovens, A
partir do próximo domingo, passará
a funcionar às 17h. Você jovem é
convocado a fazer parte da Classe
e aprofundar o conhecimento da
Palavra de Deus.

#SOMOSUM
NO próximo sábado, dia 17 de
fevereiro, às 18h, a mocidade está
promovendo o primeiro
#SomosUM do ano. Três bandas
de outras igreja vão estar
conduzindo o louvor, nossos jovens
estarão presentes, depois haverá
um momento de confraternização
e lanche. O objetivo é estar junto,
ter comunhão e começar o ano
bem.



UPA REALIZA SUA PRIMEIRA
ATIVIDADE NO ANO
Será no próximo sábado, às 15h,
a primeira Reunião dos
adolescentes. Você, adolescente,
não pode deixar de participar. Pai
e mãe vamos dar força para
consolidarmos o trabalho com os
adolescentes.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
COORDENADO PELA UMP
Será no dia 25 de fevereiro, após
o culto matutino. Você deve fazer
sua inscrição com os membros da
diretoria da UMP (Rodrigo Caldas,
Julia Marques, Vinicius Dutra,
Felipe Silveira ou Renan Stallone).

PLENÁRIA DA SAF
A primeira plenária será no
próximo dia 25, às 16h, no Salão
Rev. Miguel Marques Rodrigues.
Você, dama cristã, é convidada a
fazer parte desse ministério. Se
planeje para estar neste dia.

DEVOCIONAL DA UPA
Será no dia 25 de fevereiro, às 16h,
na sala da UPA. Os coordenadores
e adolescentes precisam estar
presentes.

2018 - ANO DE ALARGAR AS
FRONTEIRAS
Deus tem nos abençoado
sobremodo. Apesar das crises
enfrentadas em 2017 em nosso
País, Estado e Cidade o Senhor

permitiu que entregássemos
dízimos e ofertas e, assim, a Igreja
cumpriu cabalmente o orçamento.
Deus nos enviou 25 novos
membros comungantes e 8 não-
comungantes. Todas as
Sociedades Internas funcionaram.
A Igreja distribuiu centenas de
Bíblias. Famílias receberam cestas
básicas. Ajudamos com nossas
ofertas o Abrigo Presbiteriano,
INPAR, Lar Samaritano, Missão
Caiuá e Desafio Jovem.

Em 2018, o Senhor há de nos
permitir “alargar o espaço de nossa
tenda”. Gostaria de convidá-lo a
orar por quatro coisas durante este
ano:
1. Que o Senhor te use para
evangelizar e mais pessoas venham
à Cristo e para nossa Igreja;
2. Que o Senhor nos permita
começar a construção dos últimos
andares e colocar o elevador;
3. Que o Senhor nos faça crescer
em comunhão e serviço ao
próximo;
4. Que o Senhor nos use sendo
sal e luz no bairro de Botafogo e
na Cidade do Rio de Janeiro,
sendo uma Igreja que vai ao
encontro das pessoas.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo sábado, dia 31 de março,
às 08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues. Se



você deseja se tornar membro da
Igreja, fale com os pastores, quem
sabe não está na hora de você
tomar essa decisão.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Alessandro de O.
Nascimento, Aprígio da Silva
Rodrigues, Cristiane Costa dos
Santos Corrêa, Jorge Carlos
Camacho Corrêa, Katia Mendes,
Marta Melânia Corrêa Rodrigues
e Nathalia Moura Mendes. Que
Deus os abençoe e que possamos
vê-los outras vezes.

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: Claudia Giordano
Barbosa, Clemente Fontinelli, Dana
Caruso (saúde), Eduardo Gallindo, Eliane
Cristina Soares Cabral de Souza,
Gustavo Nascimento Plata Portugal
(cirurgia), Jaira Botelho Moura, Almte.
José Carlos Coelho de Sousa, Kayzosom
Cesar (pai da Elizabeth), Márcia Barroso
Pereira, Marcos Muniz, Naly Miranda
(idosa), Presb. Paulo Severino da Silva,
Peggy Barbetta Soares, 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.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Luthero Winter Moreira
(2274-2930), Eliane Vicente
Rodriguez (2275-3524); Dia 12:
Katia Regina da Silveira Barcellos
(2524-5270), Estêvão Chaves do
Nascimento (3215-3981), Deuzélia
Ribeiro Amorim Dutra (3083-
7677); Dia 13: Danilo Fonseca
Jarque (2424-1582), Eduardo
Alves Chagas (97390-9336), Odila
Borges Coelho de Sousa Carvalho
Braga (bragas@netvigator.com);
Dia 15:Andréa Cavalcante Peixoto
Oliveira (3083-0652); Dia 16:
Marlon Sansão Feitosa (2543-
6380); Dia 17: Schirley Regly e
Silva (3038-5300).



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: Órgão
Saudação e acolhimento

21 NC – Deus de Abrão

Oração de adoração e louvor
37 NC – O Santo nome

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 32

68 NC – Necessidade
Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana – 396 NC

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

63 NC – As muitas bênçãos

Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

212 NC - Apelo

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

186 NC – O lar do céu

Bênção

Tríplice Amém
Poslúdio: Órgão
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 3 nº 2- 11 de fevereiro de 2018                                                                                                                                            

    Montanhismo em grupo 
      “ Não negligencieis , igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação ; pois com tais 

sacrifícios , Deus se compraz. ” Hebreus 13:16 
 
            
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2018 

                 Eram muitas montanhas. Todos da equipe estavam animados! Que desafio 
legal! Escalar os picos mais altos, sentir o vento suave das árvores, ver tudo bem 
pequenininho lá embaixo, estar bem perto das nuvens. Para quem gosta das alturas, são 
as melhores sensações da vida! Mas todo cuidado e atenção são necessários porque o  
montanhismo é um esporte onde podem acontecer acidentes graves . Por isso é preciso 
fixar os pontos de segurança nas paredes e usar os equipamentos básicos como cordas, 
sapatilha para escalada e capacete.  
                A equipe de alpinistas saiu de madrugada, o dia estava prometendo um céu 
bem azul, e uma escalada tranquila. Célia e François amavam essas trilhas e desafios, 
por isso checaram tudo, se os equipamentos estavam bem ajustados. 
                 Estava tudo indo bem, mas, no meio da subida houve uma dificuldade a ser 
ultrapassada. Para chegar a um platô precisariam montar uma corda fixa como corrimão, 
se segurar forte na corda e um a um, colocando o pé numa saliência da pedra, apoiar o 
amigo que vinha atrás.  O montanhismo pode ser praticado sem equipe, sozinho. Mas 
Célia e François tinham amigos nesse esporte e o mais legal nas escaladas era isso: o 
espírito de equipe.  Saber que não está sozinho e que terá o apoio do amigo na hora da 
dificuldade.             
  
             Na Bíblia, no Novo Testamento, há uma história verdadeira que fala do 
espírito de equipe. Nos ensina que , em algumas ocasiões precisamos da ajuda do 
amigo para alcançar  um objetivo. Jesus estava ensinando numa casa em 
Cafarnaum. Muita gente se ajuntou nesta casa, dentro e fora dela. A porta ficou 
bloqueada pelas pessoas e ficou muito difícil para todos chegarem perto de Jesus.  
               Cinco amigos tiveram uma ideia, que só daria certo se tivesse a 
participação de todos. Se pelo menos um deles não tivesse cooperado, nada do 
que planejaram teria dado certo. Um deles precisava ser curado , pois não andava, 
era paralítico. O plano foi o seguinte: cordas foram amarradas no leito do 
paralítico, um buraco foi feito no teto da casa, e por ali, desceram a cama do 
paciente justamente no local onde Jesus falava.   
         Jesus mediu a fé dos amigos pelo espírito de equipe que demonstraram.  E 
houve a cura do paralítico, que levantou, pegou a maca e foi pra casa louvando a 
Deus.                                                                                                          Bjo,  Tia Ilda    
 (saiba mais em Mateus 9:1-8/Marcos 2;1-12/ Lucas 5:17-26)                         
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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!!! Todos preparados 
              para o culto a Deus? Temos algum visitante?   
                   Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2-CÂNTICO : ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação 
       para crianças/APEC/vol. Verde nº3)                
Alô! Alô! Aqui estamos nós! 
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz. 
Quietinhos vamos pois ficar , p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar. 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é maravilhoso 
               e poderoso!!! Vamos dizer a ele?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de fevereiro– João 15:12-14 

 

5-Versículo do mês de fevereiro para memorizar:  

 

“Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.” 

                     João 15:14 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Deus é bom!  
Vamos agradecer pelas bênçãos e também  
pelos aniversariantes de fevereiro. 
 
7-Mensagem – Tia Luzia 
 
 
 

8-Cântico : - Bíblia meu livro companheiro 
Bíblia meu livro companheiro 
meu livro companheiro é a Palavra de Deus 
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia , 
Aprendo dia a dia a andar com Jesus 

 
9- Oração Pai Nosso e Despedida  
      Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 

 
                                        Aniversariantes de fevereiro 

          "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 

ERIK FAZZI MARTINS 04/02      4 ANOS 

ESTEVÃO CHAVES DO NASCIMENTO 12/02 9 ANOS 

TIO EDUARDO ( Unidos por Cristo) 13/02  

VALENTINA COSTA GRANJA PINZ  24/02      3 ANOS 
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