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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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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 Pensar
Discípulo precisa saber o que fazer – Parte 2

Mt 10:07-08
Vamos continuar a refletir sobre as instruções que Jesus deu aos seus discípulos,

depois de os chamar. Na semana passada vimos que Jesus começou dizendo a eles por onde
andar e a quem procurar. Nos versículos sete e oito ele diz o que os discípulos deveriam fazer.

Primeiramente e principalmente – Pregar que está próximo o reino dos céus. Eles precisam
anunciar a iminência do Reino. Barclay, diz que “o Reino de Deus é uma sociedade terrena na
qual se executa a vontade de Deus de maneira tão perfeita como no céu”. Preste atenção nisso,
pois há aqui duas verdades importantes:

1ª. Jesus diz a eles que “à medida que seguirdes” preguem. Ou seja, não é um episódio,
um programa, um evento. É para pregar enquanto caminha, para onde for. É ato contínuo, é
necessidade premente – prega a Palavra. Hoje, o mundo precisa de gente disposta a pregar a
Palavra, não só vir à Igreja. Não confie que os programas de rádio e televisão estão cumprindo o
dever de pregar a Palavra. Há pessoas a sua volta, ao seu alcance que precisam ouvir a mensagem
salvadora e libertadora de Jesus. Meus irmãos, há muita gente aflita, sofrendo, carente de uma
mensagem que dê sentido à vida. Você tem a mensagem que é poderosa, é verdadeira dinamite.
É a mensagem do Evangelho. Fale de Jesus. Você não precisa de um curso para isso. Lembra? “A
boca fala do que está cheio o coração”! (Lc 6:45b)

2ª. Trate das pessoas! Não é só pregar, é preciso cuidar das pessoas. Aqui Jesus fala de
coisas que você pode achar que são distantes de nós – curar enfermos, ressuscitar mortos,
limpar leprosos, expelir demônio. Podemos dizer: “eu não tenho poder nem condições para isso”.
Cremos no poder de Deus, mas não vemos gente ressuscitando; demônios sendo expelidos (não
levando em conta os “teatros” da fé que se propaga em alguns meios religiosos); gente sendo
curada assim sem médico, remédio e tratamento; muito menos, gente limpando as chagas de
leprosos. Mas...

Alguns interpretam esta parte como algo que aconteceu no passado e cessou – são
chamados de cessacionistas. Estes dizem que estas coisas não acontecem mais. Era algo que
Jesus deu poder aos apóstolos. Outros interpretam que não. Isso é para todo cristão, no poder
do Espírito Santo. É uma das doutrinas que, normalmente os pentecostais abraçam.

Contudo, não podemos fugir da Palavra de Deus. Não podemos desconsiderá-la porque
não entendemos, não concordamos, não temos fé ou a minha interpretação seja diferente. O
fato é que Jesus disse para seus discípulos agirem assim, portanto assim deveria ser.

Gostaria de destacar duas coisas como sinais para sua consideração. A primeira é que falar
de enfermos, por exemplo, é falar de gente debilitada que precisa ser tratada. Jesus quer te usar para
abençoar vidas. Eu posso ser instrumento de Deus para fazer o enfermo encontrar o tratamento que
precisa. Seja de ordem física ou espiritual. Eu posso através da pregação da Palavra, ressuscitar
pessoas que estão mortas em seus pecados. É possível limpar leprosos estendendo a minha mão
para aquele que não pode, não tem, está cheio de impossibilidades em sua vida. Eu posso ser
instrumento de Deus para buscar libertar das garras do maligno a vida de pessoas que deixaram de
ser donas de si e de seus atos. Todo ser humano pode ser escravo do mal.

Finalmente, perceba que essas coisas não podem gerar lucro. Não há ganho material com
a realização do ministério que Jesus legou a seus discípulos. Ele mesmo diz: “...de graça recebestes,
de graça dai”. (Mt 10:8b) Avalie o que você tem feito, o que você tem visto e ouvido e siga a Jesus.

Cid Caldas



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: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Leonardo Medeiros, José Baía e Pedro
Rocha

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

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

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

Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINHO

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: Faustino Filho, Rogério de Andrade,
Fábio Severino

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

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

Assistência Médica: Dra Ilda de Andrade e Enf.
Renata dos Santos

Som: Bruno Nóbrega

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

CAPÍTULO VII

ORDENS DA IGREJA

Seção 3ª - Ordenação e Instalação de Presbíteros e Diáconos

Art .113 .Eleito alguém que aceite o cargo e, não havendo objeção do Conselho, designará
este o lugar, dia e hora da ordenação e instalação, que serão realizadas perante a igreja.

Art.114. Só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina,
o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a igreja prometer
tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a Palavra de Deus e esta Constituição.



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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO NO
PRÓXIMO SÁBADO
No próximo sábado, dia 14 de abril,
às 10h. Esta reunião de oração
acontece aos segundos sábados de
cada mês. É uma oportunidade
para você que não pode vir durante
a semana, orar com seus irmãos.

LIVRO DE ORAÇÃO
Mantemos à porta, um livro em
que você pode colocar ali seus
pedidos de oração. É nosso desejo

que oremos cada vez mais uns
pelos outros. Este livro será trazido
à frente no momento da contrição
e vamos colocar diante de Deus os
pedidos ali inseridos. Na reunião
de oração, às terças-feiras, também
vamos orar pelos pedidos. Esta é
uma iniciativa da Junta Diaconal
que, cremos, muito nos abençoará.

CORO MARCELLO GANTER
ABENÇOOU A IGREJA
No domingo passado, no Culto
vespertino, o Coro nos abençoou com
a Cantata Vivo Está. A Igreja estava
lotada e vivemos momentos de
profundo enlevo espiritual.
Agradecemos a Deus e as irmãs e
irmãos que compõem o Coro Marcello
Ganter, o Quarteto 4 Cantos, as
crianças, solistas e instrumentistas.

STREET VIEW
Nossa irmã Márcia Barroso,
profissional a serviço do Google, tirou
fotos em altíssima qualidade de nossa
Igreja e as inseriu no Google Maps.
Qualquer pessoa, em qualquer lugar
do mundo, que encontrar o endereço
da Igreja Presbiteriana de Botafogo
poderá ver a fachada do Templo e
“caminhar” pelo interior do templo
chegando até a mesa da comunhão
e admirando a beleza do interior do
templo. Gesto de amor de Márcia que
realizou este serviço sem ônus para
a Igreja. Quer ver? Digita o endereço
da Igreja no Google Maps e confere
lá.



ACAMPAMENTO DA MOCI-
DADE – 20 A 23 DE ABRIL
A mocidade está planejando um
acampamento muito especial, num
lugar maravilhoso e atividades
abençoadoras. Vão aproveitar um
feriadão para estarmos juntos - 20/
04 a 23/04. Será no Acampamento
Myron Clark da ACM Rio. Endereço:
Estrada Bernardo Coutinho, 5.684.,
2º Distrito de Araras, Rio de Janeiro
– RJ. Refeições e roupa de cama
incluídos. Investimento por pessoa:
Alojamento - R$ 330; Chalé e
apartamento - R$ 380. Maiores
informações com a diretoria da UMP.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo sábado, dia 28 de abril, 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.

AS VIAGENS MISSIONÁRIAS
DO APÓSTOLO PAULO
Paulo realizou 3 viagens missionárias.
Nossas classes da Escola Dominical
continuam estudando como se
deram essas viagens. Você aprenderá
como vão escritas as cartas paulinas
ao entender o circuito das viagens
empreendidas.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em nossa
Igreja no domingo passado os irmãos:
Adriene e Keneth Bell, Cenira Suisso
M. de Oliveira, Damares Barbosa

Pinheiro, Eric R. Herrero, Giovana
Galasso, Mario Tenório, Vanessa
Rogério Corrêa. Que Deus o abençoe
e que possamos vê-lo outras vezes.

MARIA BERNADETE JUCÁ NEVES
Nossa querida Berna, como era
carinhosamente chamada, membro
da Igreja e funcionária por mais de
vinte anos solicitou ao Conselho sua
aposentadoria. Funcionária
presente e comprometida com o
trabalho serviu nossa Igreja com
todo empenho e afinco. Atendendo
ao seu pedido, o Conselho rescindiu
seu contrato, pagando todos os
custos que nossa amada irmã fazia
jus. Agora chega o momento de
descansar. Registramos aqui a
gratidão a Deus por sua vida e
trabalho rogando ao Senhor que
continue a sustentá-la nessa nova
fase de sua vida.

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
Fontinele, 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), 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
Dia 09: Elenice Arruda (2565-
7082), Maurício de Azevedo
Botão Miranda (2490-7382);
Dia 11: Luzimar Ferreira dos
Santos (2295-5929), Rozana de
Oliveira Rocha (2577-7071),
Rita Gabriella Lobo Arruda
(3251-3554); Dia 14: Marli
Alves Lima Silva (2551-9147).

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
40 NC - Cântico ao Salvador
Oração de adoração e louvor
99 NC – Louvor ao redentor

Contrição

Leitura Alternada: Salmo 40
371 NC – Fidelidade e vitória
Eu resolvi seguir-te, Jesus, até o fim,
Pois tu, Senhor, prometes
Guiar-me sempre a mim.
Conheço que sou fraco, e o bem não sei fazer,
Mas pela tua graça hei sempre de vencer!

O mundo tu venceste e as suas obras más;
E sobre tudo reinas, ó Príncipe da Paz.
No céu e aqui na terra impera o teu poder,
E, pela tua graça, hei sempre de vencer!

Cercado de inimigos aqui no mundo estou;
As tentações não cessam por onde quer
que vou;
Mas tu estás mais perto, pois vens em mim viver,
E, pela tua graça, hei sempre de vencer!

A todos que te seguem e tomam tua cruz,
Prometes que contigo irão morar, Jesus;
Descansarão na glória contigo, ó Vencedor,
Pois pela tua graça venceram, Salvador.

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Ficarás onde estás”
Aniversariantes da Semana

Consagração

Entrega de Dízimos e Ofertas
110 NC – A vida com Jesus
Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos visitantes

Edificação

Coro Marcello Ganter: “Seja Bendito”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

Despedida

318 NC – Ceifeiros do Senhor
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter: “Desperta
pro grande amor”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Abra os olhos do meu coração
Saudação e acolhimento
Cântico: Em espírito, em verdade
Oração de adoração e louvor
Cântico: Venha o teu reino

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 93
Cântico: Venha ao altar
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Sonda-me, usa-me
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Esequias Sales

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Porque ele vive
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Cântico: Faz chover
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                                   Botafogo  
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 3 nº 10- 08 de abril de 2018                                                                                                                                            

    O BEM – a melhor arma contra o mal 
        “...se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens;...Não 

te deixes vencer do  mal , mas vence o mal com o bem.” 
Romanos 12:18 e 21 

           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 
 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2018 

                   - Você está louco Homem-aranha?!?! Que ideia é essa de chamar o Duende 
Verde e o Doutor Octopus para o seu aniversário? Eles são seus maiores inimigos!!! 
                   - Não, eu não estou louco! Nós ficamos amigos. Fomos até à praia outro dia. 
E vou chamar o Batman também. Vai ser uma festa muito legal!!! 
                  - Tudo bem.... chamar o Batman , concordo... 
                  - E o Batman virá com seus mais novos amigos, o Coringa e o Pinguim... 
                  -È,,, acho que quem está louco sou eu... 

                                 
              Parece impossível o que aconteceu nessa historinha que inventei. 
No mundo das histórias em quadrinhos esses personagens são sempre 
inimigos e é tudo uma fantasia, irreal. Mas no nosso mundo real não 
podemos viver assim, com inimizades eternas. É importante tentar sempre 
o caminho da paz com todos. 
             É muito fácil demonstrar carinho e afeto por alguém legal, bom e 
amigo. Essas pessoas são fáceis de conviver. Mas, nem todo mundo é 
igual, e neste mundo existem também pessoas muito difíceis e más.  
              Deus nos ensina a conviver em paz com todos, não só com os 
bons, mas também com outros não tão bons. Fazer o bem para quem nos 
faz mal é o nosso maior desafio porque aí precisamos usar a misericórdia 
que anda sempre de braço dado com o amor ao próximo. 
               E a misericórdia acontece quando conseguimos fazer o bem, 
mesmo para os que nos fazem mal. Ninguém resiste a uma demonstração 
de carinho. Durante a crucificação, Jesus pediu ao Pai que perdoasse as 
pessoas que o estavam maltratando porque não sabiam o que estavam 
fazendo. 
              Será que já conseguimos fazer como Jesus ensinou?  
                                                                                        Bjos , tia Ilda                                                                  

 (saiba mais em Romanos 12:9- 21/ Lucas 23:33-38/ Marcos 9:38-41)                         
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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!!! 
                Que bom estarmos na Igreja !       
                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: Que Deus  poderoso!!! 
              Vamos orar e  louvar a Deus porque Ele é bom  
                    e porque Jesus vive!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de abril– Salmos 100 

5-Versículo do mês de abril para memorizar:  

 

   “...EIS O CORDEIRO DE DEUS, QUE TIRA O PECADO 

                        DO MUNDO!”              João 1:29 

                      
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos  
 agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos recebidas  
nesta semana ? Também pela vida dos aniversariantes de  
abril. 
 
7-Mensagem – Tia Ilda 
 

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 abril 

          
          "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 

YAN WERNER SELAU 18/04    1 ANO 
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