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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

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

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
FRUSTRAÇÃO PASTORAL

No final da década de oitenta, eu trabalhava como missionário de uma
entidade para-eclesiástica chamada MILAD e morava na Cidade de São Paulo. Lá
me matriculei na Faculdade Teológica Batista para fazer o curso de Teologia. Tem-
pos maravilhosos de pregação do Evangelho, música e estudo sério da Palavra. Um
de meus professores foi um pastor muito experiente e sábio que nos deu aula na
cadeira de Poimênica Pastoral e de Filosofia. Eram momentos abençoadores, fruto
de sua larga experiência de ministério, Deus já o chamou à Sua presença em
2013. Por estes dias chegou às minhas mãos um texto da lavra do Pr. Isaltino sobre
a maturidade cristã que, pela sua relevância, compartilho com os irmãos:

“Num retiro de pastores, um colega me indagou qual a minha frustração pas-
toral após quatro décadas como pastor. Respondi que era ter que preparar mamadeiras
para crianças que nunca cresceram espiritualmente. A maior parte do tempo e das
emoções de um pastor (e da igreja) é gasta cuidando de gente que não amadurece.

Um colega disse que em sua igreja ele precisa telefonar para todos os
membros ou visitá-los durante a semana, senão eles não vão à igreja, por que
“não foram tratados como merecem”. Em uma igreja, um crente se escondia
atrás de uma coluna e no dia seguinte telefonava para saber se o pastor sentira
sua falta. Igreja é hospital, recebe doentes, mas é lugar de cura. Há doentes que
se recusam à cura. Querem afagos. O Espírito Santo não produz doença, e sim
saúde. Mas as igrejas estão cheias de doentes emocionais. Um diácono, líder de
visitação numa igreja, falou-me de um irmão que mudara de denominação por-
que na nova tratavam-no como se fosse a primeira vez que lá chegara. Este não
entendeu o evangelho!...

Parte do tempo para treinar pessoas para o serviço cristão se perde com
bebês espirituais. Muito de nossas emoções se gasta afagando criancinhas em
Cristo. Poderíamos investi-las na busca de pessoas para Cristo.

O alvo de Deus para nós é chegarmos “ao estado de homem feito, à medida
da estatura da plenitude de Cristo; para que não sejamos mais inconstantes
como crianças…” (Ef 4.13-14). Devemos ser crianças na malícia, mas adultos no
entendimento (1Co 14.20). Crianças espirituais impedem a marcha da igreja de
Jesus. São clientes e não soldados engajados na luta!

Graças a Deus que a igreja não se compõe só de deficientes espirituais.
Há adultos espirituais, confiáveis, “pau pra toda a obra”. Em Monte Dourado, o
irmão Sales, meu hospedeiro para os cursos de treinamento, falava-me de al-
guns irmãos da igreja e dizia: “São gente com que se pode contar a qualquer hora.
Se a igreja precisar deles às 3 da manhã eles estarão lá”.

Frustram-me crianças espirituais que demandam cuidados para darem
um mínimo de resposta à igreja. Mas realizo-me com tantos adultos, “pau pra
toda a obra”. Deus tenha misericórdia das crianças. Que elas tenham juízo e
cresçam. Deus seja louvado pelos maduros. Que eles nunca desanimem!”

Pr. Isaltino Gomes Coelho Filho



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 DO PRÓXIMO DOMINHO

Presbítero: André Ribeiro

Diáconos: Jorge Sarito, Michel Jarque e José
Baía

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

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter
                        Stella Junia
            Noite: Grupo kaleo

Assistência Médica: Dra Sulamita Rocha e
Enf.Silvania de Melo
Som: Thiago Leite

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

CAPÍTULO VII

ORDENS DA IGREJA

Seção 5 - Ordenação de Licenciados

Art.131. Se o Presbitério julgar que o licenciado não está habili-
tado para a ordenação, adiá-la-á por tempo que não exceda de um ano,
podendo esse prazo ser renovado.

Parágrafo único. Se depois de três anos, o candidato não puder
habilitar-se para ordenação, ser-lhe-á cassada a licenciatura e
consequentemente a sua candidatura.

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: Joaber Sales, Aureliano Dutra, Marco
Aurélio

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

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter
                        Stella Junia
            Noite: Grupo kaleo

Assistência Médica: Dra Ilda de Andrade e
Enf.Renata Mossa
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.

DIA DO DIÁCONO
Hoje vamos juntos agradecer a
Deus pela vida e ministério de
nossos diáconos. Na Igreja
Presbiteriana do Brasil, o dia 09
de julho é separado como o dia do
diácono. Essa data foi escolhida
porque no dia 09 de julho de 1866
foram ordenados os primeiros
diáconos presbiterianos no Brasil:

Antônio Pinto de Souza e Camilo
Cardoso de Jesus. O ministério
diaconal é bíblico e parcela
importante da vida da Igreja.

BODAS DE OURO DE CÉLIO E
CARMEN ALINE TORRES
Nossos irmãos celebram 50 anos
de abençoada vida conjugal. Deus
lhes deu três filhas: Janine,
Mariane e Ana Luisa. E, agora, a
primeira neta – Betina. Família
bendita do Senhor que celebra,
junto à família maior, Bodas de
Ouro. Que o Senhor continue a
abençoá-los.

CINEUPA – O CÍRCULO
No dia 07 de julho, às 15h nossos
adolescentes estarão reunidos
para assistir ao filme “O Círculo”.
Oportunidade de comunhão e
reflexão.

FESTA JULINA – PRÓXIMO
SÁBADO
Nossa mais que tradicional festa
julina está marcada para o dia 14
de Julho, com início às 15h.
Coordenada pelos adolescentes,
conta com a participação de toda
a igreja. Para falar a verdade, a
festa é um abençoador pretexto
para estarmos juntos.



FEIJOADA DA JUNTA
No quarto domingo, dia 22 de julho,
após o Culto Matutino teremos
nosso almoço comunitário, e com
um cardápio especial – uma
deliciosa feijoada. Faça sua inscrição
com os diáconos.

A PESSOA DE CRISTO
A Escola Dominical começou o
estudo dessa temática que é central
para a fé cristã. Esperamos que você
decida viver um novo momento em
sua vida e busque o conhecimento
e aprofundamento bíblico. Para que
você saiba o que acontece em
termos de educação cristã e possa
se envolver, leia na quarta capa do
boletim e descubra as turmas,
horários, locais e professores.

ABRIGO PROMOVE FESTA
JULINA
Será no dia 28 de julho, sábado, a
partir das 14h. Nossa Igreja estará
lá representada com uma barraca.
Você quer ajudar? Fale com o
diácono Jorge Sarito. Há um valor
simbólico de R$ 6,00 para a entrada
que você pode pagar lá na hora. É
um dia de brincadeiras, diversão,
comunhão e de abençoar as
senhoras que ali residem. Endereço:
Rua Lins de Vasconcelos, 419.

ANDANDO COM DEUS COMO
PAULO
No sábado, dia 30 aconteceu em
nossa Igreja a tradicional Gincana
Bíblica. Este ano a temática foi a
vida e obra do apóstolo Paulo. A

sabatina foi feita pelo Rev. Diego e
tivemos cinco grupos com seis
pessoas cada um. Todos muito bem
estudados, por apenas um ponto
ganhou o GRUPO FILIPOS, que teve
como líder nossa irmã Isabel
Cristina Nascimento, participaram
deste grupo: Antônio Moreira, Luzia
Velloso, Luzinete, Marly Victório e
Waleska Maia. Parabéns aos
vencedores, e parabéns aos
estudantes, pois todos ganharam.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia
04 de agosto, sábado. 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 Esmeralda Rodrigues
Felippe, Larissa Lauffer, João Luiz
de Amorim P. Neto, Mayra Uchôa
Castelo Branco da Silva, Rosangela
Silva Rangel Coelho. Que Deus os
abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

VISITAÇÃO DE ENFERMOS
Os Princípios de Liturgia da IPB
estabelecem como deve se dar a
visita a enfermos. Visando a discrição,
a preservação da intimidade e a
individualidade, diz assim o texto:
“Os crentes enfermos devem ser
visitados pelo pastor e pelos oficiais,
que os confortarão e instruirão com
a leitura de textos bíblicos, cânticos



de hinos e oração. A obrigação de
visitar os enfermos só se torna formal
quando o crente pedir a visita”.
Louvamos a Deus porque nossa
Igreja mantém uma Comissão de
Visitação e os Pastores, Presbíteros
e Diáconos estão prontos a atender
àqueles que solicitam uma
carinhosa visita.

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, Eduardo Gallindo, Eliane Cristina
Soares Cabral de Souza, 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, Thor Barros
e Vicente Pagani (Cirurgia).
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
5. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Maria da Penha Ferreira
Valente, Ana Paula Madeira Borges
de Almeida Corrêa (2237-4821);Dia
10: Alessandra Meirelles Wantuil
(2568-3026); Dia 11: Inês Rufino

Martins Jarque (2558-0328); Dia12:
Maria Vitória Rodrigues Soares
(3083-9109); Dia 14: Joel Beltrão
Jarque (2591-2602).

ESTACIONAMENTO PARA
QUEM VEM À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o
estacionamento localizado na Rua
da Passagem, 120. Você que vem à
Igreja tem o direito de pagar o valor
único de R$ 12,00 pelo período total
compreendido pelo horário do culto.
É preciso que, assim que entrar,
você informe que está vindo para a
Igreja e que faz parte do convênio
da Igreja com o estacionamento.

CUIDADO COM O CULTO
Irmãos, a Junta Diaconal nos
lembra sobre a necessidade de
termos o cuidado de desligar o
celular ou silenciá-lo durante os
cultos. Não se deixe dominar pelo
aparelho, nem permita que o som
lhe atrapalhe a 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:

Banco 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
36 NC – Exaltação
Oração de adoração e louvor
55 NC – Alegria e gratidão

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 123
67 NC – Coração quebrantado

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

Aniversariantes da Semana - NC 396

Bodas de Ouro: Célio e Carmen Aline
Torres

Batismo infantil: Davi Bittencourt
Bonifácio

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
288 NC – A mensagem real
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Pela graça e o primo”
Mensagem: Rev. Anderson Dias de Abreu

DESPEDIDA

368 NC – Despedida
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Quão Magnifico
é o teu nome”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio

Cântico: Jesus, Filho de Deus

Saudação e acolhimento

Cântico: Doce presença

Oração de adoração e louvor

Cântico: Oh! Quão lindo esse nome é

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 145

Cântico: Te conhecer

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Nosso general

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: Maranata

Bênção

Amém quíntuplo

Cântico: 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 3 nº 23- 08 de julho de 2018                                                                                                                                            

         Convivendo com os mais chatinhos difíceis 
       “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.” Prov. 15:1                                                          

“Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 
perseguem;para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz  
nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos.” 

Mateus 5:44-45 
  

         
 
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2018 

            Era uma ratinha muito cheia de mania, difícil de conviver. Não gostava de 
nada, vivia de mau humor e não sorria nunca. Se estivesse esperando o ônibus e 
alguém da fila mascasse chicletes... ela ficava olhando e resmungando porque “ o 
barulho incomodava”. E se os bigodinhos compridos do ratinho de trás encostassem 
um pouquinho nela... fazia logo um escândalo. Teve uma vez, na padaria, que ela 
mandou chamar o gerente por causa de um buraco a menos no queijo suíço. Mas, 
entre todas as ratinhas, uma resolveu topar o desafio de conquistar essa amizade que 
parecia ser impossível. Afinal é muito fácil conviver com ratinhas bem humoradas, mas 
é um desafio difícil amar uma ratinha difícil...          

           De fato, conviver não é muito fácil. Mas é importante a comunhão 
entre todos, respeitando os temperamentos, o jeitinho de cada pessoa. 
Tem gente que não gosta de iluminação muito forte, tem outros que só 
conseguem estar em ambientes bem iluminados. Alguns gostam de ler, 
outros gostam de cantar, outros de dançar e outros de ficar calados. 
Tem pessoas que são fáceis de lidar, outras são mais difíceis de 
conversar, mas nosso Deus e Pai deseja que nos esforcemos para 
estarmos sempre juntos, nos ajudando. Ele conhece bem cada uma de 
nossas manias e maneiras de agir.  
         Mas, só os outros são difíceis?E nós? Temos que nos esforçar 
para não sermos reclamões, destrutivos, irresponsáveis, brigões. E 
temos que amar as pessoas difíceis, o que não é fácil. A Bíblia nos conta 
que Jesus escolheu doze ajudantes, cada um com seu jeito e 
temperamento. Nessa escolha ele quis também ensinar a convivência na 
diferença. Um deles o negou 3 vezes , outro o traiu , todos dormiram 
durante uma oração e  um, zangadinho , cortou a orelha de um 
soldado.Mas , sabem quem mais amou pessoas difíceis? O próprio 
Jesus, morrendo na cruz por todos.  
             Deus é amor!!!                                   Beijo, tia Ilda 
(saiba mais em Êxodo 3:17-22 / Lucas 23:34/  )    
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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 legal estarmos na igreja! 
Vocês sabiam que hoje é o dia do diácono? 

Temos algum visitante? Bem vindos, no nome do Senhor!  
                       

2-CÂNTICO : - É BOM JESUS NO CORAÇÃO! 

É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis) 
Andar com Ele , juntinho dEle . 
É muito bom ter Jesus no coração! 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é o criador de tudo! 
   Isso é maravilhoso, não é? Vamos orar e dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho– Salmos 100:1-3 
 

5-Versículo do mês de julho para memorizar:  

“Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo  

          e o será para sempre.” 
                             Hebreus 13:8                      
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos  
agradecer a Deus pela semana abençoada e pedir  
que Ele  nos ajude sempre. 
Também orar pela vida dos aniversariantes de julho. 
 
7-Mensagem – Tia Ilda 
 
8-Cântico : Bíblia meu livro companheiro  
Bíblia meu livro , 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 
       
                O Amor de Jesus 
O amor de Jesus é maravilhoso (3X)       
Sim óóó, grande amor, sim grande amor      
Alto é: intransponível. Profundo também, mas acessível.  
A sua extensão é incomparável.    
Sim óóó, grande amor, sim grande amor     
 

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

                                        Aniversariantes de julho 

           "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 

JOÃO ROMEU PONTES ROSA 15/07 4 ANOS 
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