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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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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
Você quer receber?

Mt 10:40-42

Que mensagem maravilhosa! Que lição de amor, dedicação e
serviço!

Jesus termina a instrução aos seus discípulos os ensinando a
reconhecer o acolhimento e o serviço de verdadeiros discípulos. Quem
ama, acolhe.

Aqui, Jesus está nos ensinando que no serviço do Reino de Deus
há espaço e necessidade para um sem número de ministérios. Alguns
de nós foram chamados para exercer o ministério de um profeta e,
hoje, de pregadores da Palavra e servem ao Senhor assim. Mas, Jesus
está nos mostrando que o receber a estes é um ministério tão impor-
tante quanto o pregar e terá a justa recompensa. Nosso Deus é Deus
de grandes coisas, mas também das coisas que julgamos pequenas.
Veja que Jesus está dizendo que o hospedeiro receberá a mesma re-
compensa do pregador.

Por outro lado, da mesma forma, nem todos nós estamos habili-
tados para, por exemplo, ensinar as crianças a seguir ao Senhor, mas
todos nós podemos ensinar, pelo exemplo, e assim contribuir para que
as crianças cresçam.

Esta mensagem é muito singela. Não passe rápido demais sob
pena de não captar seu inteiro sentido – o privilégio de servir traz
bênçãos inigualáveis.

Barclay sintetiza com clareza o conceito aqui transmitido por
Jesus: “A grande beleza desta passagem é o acento que põe nas coisas
mais simples e humildes. A Igreja e Jesus Cristo sempre necessitarão
de grandes oradores, de brilhantes exemplos de santidade, de grandes
mestres e teólogos, aqueles cujos nomes serão conhecidos em sua
época, e muito tempo depois, por todo mundo. Mas a Igreja e Cristo,
necessitarão também sempre daqueles em cujos lares há hospitalida-
de, em cujas mãos está a virtude do serviço humilde que mantém em
funcionamento o lar, e em cujos corações há essa preocupação pelo
bem-estar dos outros, cujo verdadeiro nome é “caridade cristã”. Pode-
mos estar seguros de que todo serviço é de idêntico valor aos olhos de
Deus”.

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 DO PRÓXIMO DOMINHO

Presbítero: Vitor Camarinha

Diáconos:Michel Jarque, José Baía e Pedro Ro-
cha

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

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

Assistência Médica: Dr. Mário Filipe e
Enf. Afia Mendes
Som: Thiago Leite

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

CAPÍTULO VII

ORDENS DA IGREJA

Seção 6 - Relação Pastoral

Art.138. A dissolução das relações de Pastor Efetivo com a igre-
ja confiada aos seus cuidados verificar-se-á:

a) a pedido do pastor, ouvida a igreja;
b) a pedido da igreja, ouvido o pastor;
c) administrativamente pelo concílio que  tiver jurisdição sobre o

ministro depois de ouvidos este e a igreja.

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos:Leonardo Medeiros, Fábio Severino e
Aureliano Dutra

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

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

Assistência Médica: Dra Sulamita Rocha e
Enf. Renata dos Santos
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 DOS PAIS
Hoje, comemoramos o Dia dos
Pais. Esta celebração foi criada,
assim como o Dia das Mães, com
o objetivo de fortalecer os laços
familiares e o respeito por aque-
les que nos deram a vida. No

Brasil, passou a ser comemora-
da a partir de 1953. Hoje é dia
de você colocar seu pai diante
de Deus; Se ele já partir, agra-
deça a Deus pela vida dele. Se
você tem marcas de um mal re-
lacionamento, coloque aos pés
da cruz de Cristo e experimen-
te a cura que Jesus proporcio-
na.

ANIVERSÁRIO DA IPB
Hoje a Igreja Presbiteriana do
Brasil celebra 159 anos de
existência. O marco é a che-
gada do missionário america-
no Rev.  Ashbel Green
Simonton na Cidade do Rio
de Janeiro. Hoje agradece-
mos ao Senhor porque nes-
tes 159 anos Ele nos permi-
tiu crescer e realizar a obra
de evangelização, educação e
ação social. Hoje somos 84
sínodos, 351 presbitérios,
3.968 igrejas e 4.529 pastores.

MISSÃO CAIUÁ
A Missão Caiuá tem um tra-
balho no Rio de Janeiro res-
ponsável por divulgar o tra-
balho da Missão e também
levantar material para auxi-
liar os Caiuá. No dia 21 de
agosto, às 14h30min na Rua
Silva Jardim, 23 haverá um
culto de gratidão pelos 36
anos de existência do traba-
lho.



ALMOÇO UMP
Este mês nosso almoço será no
dia 26 de agosto. Ele será diri-
gido pela Mocidade. Você já
sabe que precisa fazer sua ins-
crição com antecedência, pois
as vagas logo se esgotam. Pro-
cure, ainda hoje, a diretoria da
UMP e faça sua inscrição.

CAMPING UCP
Nos dias 28 e 29 de julho o
Departamento das Crianças
promoveu o 1ºCamping da
UCP, uma proposta nova e
muito divertida para todos os
que participaram. Foi uma
gostosa oportunidade para
que as crianças de 6 a 12
anos “acampassem” uma noi-
te na igreja com os objetivos
de socialização, maior intimi-
dade com os espaços, con-
quista de independência e
lazer. Na programação o tem-
po foi dividido com torneio de
times, exploração do Templo
com lanternas, banho de
mangueira, montagem de
pizzas, jogos e descanso, ter-
minando com um café da
manhã com a família. A equi-
pe foi composta pela Ilda,
Indiomar,  Luzia,  Tagore,
Deborah, Eduardo e Mariane
que agradece a confiança dos
pais e o apoio da liderança da igreja.

REFLEXÕES SOBRE A IPB
Este é o tema que nossa Es-
cola Dominical está refletin-
do hoje. Isso nos ajuda a de-
senvolver o conceito de Igre-
ja que transcende os limites
da Igreja Presbiteriana de
Botafogo.

PARA QUÊ IGREJA? QUAL A
MISSÃO DA IGREJA?
Esta temática é o módulo da
Classe Fundamentos da Fé
Cristã. Precisamos aprender
os porquês para não sermos
pegos por ondas que surjam
e tentem nos derrubar. Nos-
sos fundamentos estão na
Palavra do Senhor – A Bíblia.
Domingo, às 9h30min.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-
se no dia 25 de agosto, sába-
do. 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: Daniel
Vicente,  Gui lherme T.
Dantas Sonfel ice e Pedro
Victor Ferreira da Silva. Que
Deus os abençoe e que pos-
samos vê-los outras vezes.



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 fo-
ram informados ao pastor:
1. DESEMPREGADOS;
2. ENFERMOS E IDOSOS: Adilsa Didini,
Claudia Giordano Barbosa, Eduar-
do Gallindo, Eliane Cristina Soa-
res, Jaira Botelho Moura, Almte.
José Carlos Coelho de Sousa,
Kayzosom Cesar (pai da Elizabeth),
Marcos Muniz, Naly Miranda (ido-
sa), Presb. Paulo Severino da Sil-
va, Peggy Barbetta Soares, Rogé-
rio dos Santos Gil (saúde), Sérgio
Paulo Gomes Gallindo, Stila
Borges Coelho de Sousa, Thor
Barros e Vicente Pagani (Cirurgia).
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
5. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Dia 14: Elizabeth Ornelas dos
Santos (2295-3199); Dia 15:
Mariana Sathler Pereira (2226-
2475), Pedro Henrique de
Almeida Leite (3442-1901); Dia
18: Ligia Portes Santos (2255-
9296);

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 lem-
bra sobre a necessidade de ter-
mos o cuidado de desligar o celu-
lar ou silenciá-lo durante os cul-
tos. 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
Coro Marcello Ganter: “Quão magnífico”

Saudação e acolhimento
33 NC – Maravilhas divinas
Oração de adoração e louvor
225 NC – Dedicação pessoal

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 34
184 HE - Não sou meu

Não sou meu! Por Cristo salvo,
Que por mim morreu na cruz,
Eu confesso alegremente
Pertencer ao meu Jesus.

Não sou meu! Oh! Não sou meu,
Ó Jesus, sou todo teu!
Hoje mesmo, e para sempre,
Ó Jesus, sou todo teu!

Não sou meu! Pois fui remido,
Quando o sangue derramou;
Confiei na sua graça,
E minha alma resgatou.

Não sou meu! A ti confio
Tudo quanto chamo meu;
Tudo em tuas mãos entrego,
Meu Senhor, sou todo teu!

Não sou meu! Ih! Santifica
Tudo quanto sou, Senhor!
Da vaidade e da soberba,
Vem livrar-me, Salvador!

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Se meu povo orar”

Aniversariantes da Semana - NC 396

Participação do Departamento Infantil

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
395 NC – Amor no lar
Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Pela graça e o pri-
mor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

179 NC – Saudação
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Bênção Aarônica”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Coral da Mocidade: Ele é o
caminho, a verdade e a vida
Saudação e acolhimento
Cântico: Não há Deus maior
Cântico: Oh! Quão lindo esse nome é
Oração de adoração e louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 97
Cântico: Isaías 53
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Preciosa Graça”

CONSAGRAÇÃO

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

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coral da Mocidade: Amar a Deus
Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: É de coração
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Venha o teu reino



 
 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 28- 12 de agosto de 2018                                                                                                                                            

                           Seguindo as pegadas 
         “Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.” I Coríntios 11:1 
           “ No temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para  
                                          os seus filhos.” Prov 14:26 
 
                     
                                
                                                        

  
         

 
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2018 

           Leozinho pegou a lupa e examinou de novo. Aquelas marcas no chão eram o 
que ele imaginava: várias pegadas. E de um pé bem grande. Nesse momento, uma 
curiosidade difícil de controlar foi invadindo seu coração.      
            Quem seria o autor daquelas pegadas, e para onde elas o levariam? Quanta 
dúvida... seguir ou não seguir essa pista? Afinal, sem saber quem era o autor das 
pegadas, Leozinho podia estar se arriscando e indo direto para uma armadilha ou 
algum lugar perigoso, algum precipício, ou algum buraco. E se a trilha o levasse para 
um lamaçal na floresta? 
           Começou a ter medo, mas observou mais uma vez e percebeu que a só existia 
uma pessoa com o pé daquele tamanho: seu pai. E a marca era de uma sandália, 
igual a que ele estava usando de manhã. Então relaxou! UFA!!! Podia continuar 
brincando e seguir tranquilamente as pegadas, com a segurança de que aqueles pés 
nunca o colocariam em lugares perigosos.  
         
              Vocês já brincaram de imitação? Já brincaram de imitar o jeito do pai, 
colocar suas roupas, a gravata, o boné, ou pegar a pasta e fingir que estão indo 
para o trabalho? A gente só imita quem admira. Quantas vezes falamos assim: 
“Quando eu crescer, quero ser igual meu pai!  Se o papai for um homem 
obediente e fiel a Deus, seremos felizes em imitá-lo  , em seguir os seus passos, 
porque ele será um bom exemplo.  
             A Bíblia conta como a família de Abraão o seguiu porque sabia que ele 
era fiel a Deus. Abraão era natural de uma cidade chamada Ur, mas foi morar 
com sua família em Harã. Ele rejeitou todos os outros deuses e só adorava a 
Deus. Deus falou com ele, prometendo que seus descendentes seriam um 
grande povo e herdariam a terra de Canaã. Então, Abraão partiu para Canaã com 
sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. Abraão foi o primeiro patriarca do povo de 
Israel. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu 
em Deus, mesmo contra circunstâncias impossíveis. Sua fé lhe valeu como 
justiça; ele foi salvo pela fé. Sua família foi abençoada por Deus. 

      Pais de fé, fiéis a Deus, imitadores de Cristo, exemplos para os 
filhos, feliz dia!                                                             tia Ilda                                                                                                                                                                              
 (saiba mais em I Coríntios 10:1-11:1 / Provérbios 4:1-27/ Gênesis 15:1-7)  
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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!!! Hoje é o dia dos pais! 
Por isso estamos felizes!Temos algum visitante? 
 Bem vindos, no nome do Senhor!  
                       

2-CÂNTICO : EU QUERO SER IGUAL (CD Cantata para o dia dos 
pais – Os teus passos vou seguir- Turma do Printy) 
O meu pai é como Noé, ele fez uma arca prá vencer a tempestade; 
O meu pai é como Daniel, um homem fiel que fala sempre a verdade; 
O meu pai é como Jacó, ele busca para nós o melhor; 
O meu pai é como Davi, ele faz o gigante cair; 
            Quero ser igual (3X), igual ao meu pai. 
O meu pai é como Moisés, ele sabe que Deus sempre vai abrir o mar; 
O meu pai é como Josué, e todas as muralhas ele vai derrubar; 
O meu pai é como Sansão, que tem a força de Deus pra lutar; 
O meu pai é como Abraão, pela fé ele me guiará; 
             Quero ser igual (3X), igual ao meu pai. 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Deus é maravilhoso e criou 
                     todas as coisas. Ele é poderoso e amoroso. 
                    Vamos orar e dizer a Ele como o amamos! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de agosto– Salmos 100:4-5 
 

5-Versículo do mês de agosto para memorizar:  

“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai 

                     ao Senhor, todas as terras.” 
                  Salmos 96:1                      
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos  
agradecer a Deus pela vida dos pais .  
Também orar pela vida dos aniversariantes de agosto. 
7-Mensagem – Tia Ilda 
8- Oração Pai Nosso e Despedida 
 Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de paz! 
 

                                 Aniversariantes de agosto 

           "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 

DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA 01/08 4 ANOS 

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUERA 02/08 8 ANOS 

TIO TAGORE ( UNIDOS POR CRISTO) 04/08  

TIA LUCILENA  (BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS) 06/08  

LUISA PASSINE SALES 08/08 2 ANOS 

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE 15/08 9 ANOS 

TIA MARIANA SATHLER (  BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS) 15/08  

TIO FÁBIO ARAGÃO ( UNIDOS POR CRISTO) 21/08  
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