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IGREJA

BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Candidato
Lic. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Rev. Miguel Marques Rodrigues, Rev. Cid Pereira Caldas, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, 

Diáconos
Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, Leonardo Coelho de Medeiros, Michel Beltrão Jarque.

Diáconos Eméritos

Antônio de Oliveira Nóbrega, José Marques Baía, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega.

Escola Dominical
Crianças: Desde o berço até aos juvenis, nossos pequeninos se reúnem em diferentes 
classes, que funcionam no EFOC - 3º andar e, como UCP - Botafogo, desenvlvem 

diferentes atividades, sob a Coordenação Geral de Ilda Marques de Andrade.Adolescentes: EFOC - 3º andar :: Orientador: Lic. Diego Brito Stallone de Lima.

Moços: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales.
Adultos: Classe I - 1º andar :: Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de 

Oliveira Gouvêa e Luzia Soltesz.Membros Novos: 1º andar :: Orientadora: Stila de Sousa.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h00 às 17h00, no Salão 

Social - 2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h00, nas casas dos Adolescentes.   

UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br
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BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Pastor Auxiliar

Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Diáconos

Diácono Emérito: Antônio de Oliveira Nóbrega

Escola Dominical

Adolescentes: 3º andar :: Orientador: Rev. Diego Brito Stallone de Lima.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 3º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues - 2º andar

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h, nas casas dos Adolescentes.

   UMP - União de Mocidade Presbiteriana
Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques 
Rodrigues - 2º andar.

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

Pastor Emérito

Rev. Miguel Marques Rodrigues

1906 - 2017

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Faustino do 
Nascimento Filho, Joaber Manhães Sales, Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques 
Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega 
(Emérito), Michel Beltrão Jarque, Pedro Silva de Moraes Rocha e Rogério de Andrade.

Crianças: Orientadores: Ilda Marques Andrade e Indiomar Crosoé de Oliveira Selau
   09h30min - Culto das crianças - 4 a 12 anos / Berçário/ Maternal - 0 a 3 anos
   10h15min - Abertura EBD - 3 a 12 anos com ensaios para eventos 
   10h45min - Lanche e espaço para comemoração de aniversários 
   11h até nal do culto matutino: Classes da EBD 3 a 12 anos :: Berçário -0 a 2 anos 

Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, Pb. André Ricardo de 
Almeida Ribeiro, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, Pb. Mário 
Filipe Bandeira Pereira, Pb. Paulo dos Santos Nascimento, Pb. Paulo Severino da Silva 
(Emérito) e Pb. Vitor Camarinha da Silva.

Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h às 17h no Salão Rev. 
Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 16h no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

Adultos:
   Classe I - 1º andar :: Orientadora: Luzia Soltesz e Elenice Arruda.
  Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa e Lígia Portes 
Santos.
   Fundamentos da Fé Cristã - 1º andar :: Orientadores: Gilson Passos de Oliveira e Pb. 
José Vicente Ambrósio de Melo

Domingos, de 9h30min às 12h, no 3º andar
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 18h no Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues

Jovens: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales, Faustino Nascimento, Luzia 
Velloso, Julia Marques e Tagore Martins.



Para Pensar
NÃO SE COMPORTE COMO A MULTIDÃO!

Mt 12:22-23

Encontrar fariseu reclamando de cura, de fazer o bem, de abençoar alguém
que sofre, você já sabe que é normal. Neste caso, eles ainda estão preocupados
com o sábado. Revoltados porque Jesus fez o bem.

Jesus em um ato causa uma revolução na vida desse homem –
endemoninhado, cego e mudo. Ele simplesmente o cura. Foram removidas todas
as suas aflições.

Um endemoninhado não tem o domínio de si. Perdeu a capacidade de
autocontrole, de discernimento, de distinção do que é o bem, não sabe o que fazer
nem como se comportar, porque suas faculdades mentais não estão sob controle.
Este homem não tinha a capacidade de ver, não enxergava. Além de não discernir
internamente, não tinha a percepção transmitida pela visão das condições a sua
volta. Para completar, ele era privado de se expressar pela voz, não tinha condições
de manifestar sua vontade, suas tristezas, limitações porque era mudo. Um ser
humano encerrado em si mesmo.

Jesus o liberta. Traz de volta à vida. Agora ele poderia ser ele mesmo sem
sofrer o domínio do mal. Agora ele podia enxergar a beleza da vida e se expressar,
manifestar sua vontade, ter a liberdade de ser. Jesus faz isso conosco. Traz
liberdade.

Repare que a história da cura do homem se encerra em um versículo. Todo
o mais é para responder a curiosamente da multidão e a sanha farisaica. Hoje
vamos nos deter no comportamento da multidão.

Ao perguntar se Jesus era o Filho de Davi eles estavam querendo saber se
Ele era o Messias prometido. Cegueira, pois para ter que perguntar, era porque
não tinham a convicção de que Jesus era o Filho de Deus encarnado. Eles viram
a cura do cego endemoninhado, mas não enxergaram verdadeiramente quem o
curara.

Ao perguntar se Jesus era o Filho de Deus, a multidão revelou que estava
aprisionada numa ideia que ela não dominava, não conhecia seu sentido, nem
tinha convicção daquilo que esperava. Na verdade, essa história nos faz descobrir
outros endemoninhados, cegos e mudos.

Na verdade, o povo tinha a predisposição de não crer. Como hoje há muitas
pessoas que apesar dos sinais claros, não percebem a ação, o amor e o cuidado de
Deus. Jesus acabara de curar três males.

Ainda hoje, há pessoas vagando pelas ruas, igrejas e religiões que não
percebem a autêntica ação de Jesus que cura e liberta, mas insistem em esperar
aquele que já veio e age para nos curar e salvar.

Rev. Cid Caldas



CARTA PASTORAL  DA IPB SOBRE O DÍZIMO (Continuação)

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Hoje veremos as semelhanças e diferenças entre estes dois temas (dízimos

e ofertas) para posteriormente avançarmos neste assunto para sua aplicação aos
dias atuais.

a) Semelhanças e Diferenças fundamentais

Tanto os dízimos quanto as ofertas fundamentalmente são semelhantes
por serem expressões de generosidade, rendição a Deus e principalmente adoração
cristocêntrica. A diferença essencial consistia na quantidade, regularidade e no
propósito. O dízimo deveria ser dado regularmente como consequência do fruto do
trabalho, num reconhecimento de que Deus é o sustentador, mantenedor e
provedor de tudo, e equivalia a 10% da produção agrícola ou animal. As ofertas,
por sua vez, não tinham a mesma regularidade ou valor pré-estabelecido como no
caso dos dízimos. Isso também não queria dizer que as doações eram de pequeno
valor, pois algumas vezes superavam em muito o valor dos 10%. Mas eram
esporádicas, de valores variáveis e para causas específicas: construção do
tabernáculo, ofertas pela culpa, oferenda de manjares, construção do templo, oferta
de gratidão, etc., ou seja, cada época e cada realidade requeria uma oferta
voluntária para atender ao propósito anunciado.

No Novo Testamento a primeira vez que aparece uma palavra traduzida
como “ofertas” é em Mt 2.11, quando os magos do oriente se prostram em adoração
e trazem suas ofertas: ouro, incenso e mirra. A palavra ali é prosye,rw (prosphéro)
e aparece no Novo Testamento em várias ocasiões diferentes, como por exemplo
o escritor aos Hebreus refere-se ao sacrifício único de Cristo como “oferta”
(prosyoraj), de uma vez por todas (Hb 10.10)1 . Junto com este verbo aparece o
substantivo dwra (dõra) que é traduzido como “dom”, “presente”, “oferta”. Aparece
em Mt 2.11 e na narrativa da oferta da viúva pobre (Lc 21.1-4). Outras ocasiões as
ofertas alçadas são subtendidas pelo contexto, como na coleta no primeiro dia da
semana (1Co 16.1-3), as ofertas da igreja da Macedônia (2Co 8.1-15), o donativo
para auxílio missionário (Fp 4.15-20) e a contribuição segundo propor no coração
(2Co 9.7).

Assim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento as “ofertas”
possuem propósitos, valores, itens variados e diferenciados conforme a situação.
Mas todos refletem o entendimento de que ao entregar suas doações, eles estão
prestando culto a Deus, independentemente do fim a que se destinava.

(continua no próximo domingo)

1 KITTEL, Gerhard. Et al. Dicionário Teológico do Novo Testamento - Vol. II. São Paulo: Cultu-

ra Cristã, 2013, p. 656



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo é uma
comunidade de pessoas que estão sendo
transformadas em todas as esferas da vida
por Jesus Cristo. Compartilhamos o amor
de Cristo, cuidamos uns dos outros e
servimos 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.

ONDE TENHO COLOCADO A MINHA FÉ?
Hoje, na Classe dos Jovens, o professo
Fabiano Oliveira vai desenvolver o tema
da fé e como ela precisa ser vivenciada.
Você é convidado a participar. A classe
dos jovens funciona no 4º andar, neste
domingo, excepcionalmente, será às 16h.

FÉ E VIDA: A PERTINENTE MENSA-
GEM DA CARTA DE TIAGO
A Classe Fundamentos da Fé Cristã
começa a estudar hoje a Carta de Tiago.
Você tem a oportunidade de aprender todo
o conteúdo da carta em lições dominicais.
O tema de hoje é: “A importância das

provações” e no próximo domingo: “Uma
revisão de valores”. A Classe acontece todos
os domingos às 9h30min.

CLAIR DOBLER FOI CONVOCADA
PELO SENHOR
Nossa irmã tão amada está na presença
do Senhor. Seu sepultamento se deu no
domingo próximo passado e nossa Igreja
se fez representada por uma plêiade de
irmãos. Hoje, estamos agradecendo a
Deus pela sua vida e pedindo o consolo
do Espírito Santo para o Igor (filho) e Ilana
(nora) e demais familiares. “O SENHOR
o deu e o SENHOR o tomou; bendito seja
o nome do SENHOR!” (Jó 1:21b)

CULTO DA FRATERNIDADE
Nosso presbitério realizará no próximo dia
31 de outubro, quarta-feira, às 19h30min o
histórico Culto da Fraternidade. É
oportunidade de reunião de todas as igrejas
do Presbitério para celebrar ao Senhor. Nossa
Igreja não pode estar de fora. Conclamamos
os membros do Coro Marcello Ganter que
também nos abençoem se unindo ali num
grande coral. O local do culto é na Igreja
Presbiteriana de Copacabana que fica na Rua
Barata Ribeiro, 335.

VAMOS AJUDAR MISSÃO CAIUÁ?
No mês de novembro sairá do Rio de
Janeiro uma carreta para levar doações
para a Missão Caiuá. Podemos ajudar
doando roupas, brinquedos, bíblias e
alimentos não perecíveis. Nossa Igreja vai
concentrar suas doações em alimentos
não perecíveis, mais especificamente em
um item – feijão. Você está sendo
desafiado a trazer este gênero alimentício
e entrega-lo à Junta Diaconal. Teremos
até o domingo, dia 11 de novembro para
levantarmos todas as nossas doações.
Vamos abençoar a missão Caiuá. Qualquer



dúvida ou esclarecimento, fale com nossa
representante na Missão Caiuá – Elenice
Arruda.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA
Está convocada pelo Conselho da Igreja para
reunir-se extraordinariamente no
próximo dia 25 de novembro, das
09h30min às 20h, a fim de eleger 02 (dois)
oficiais diáconos. O Conselho indica, para
eleição, o nome dos irmãos: Felipe Eduardo
Silva Silveira e Thiago Louro da Silva Leite.
Tão logo cheguem à Igreja naquele dia, os
membros comungantes devem dirigir-se
ao Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues
- 2º andar.
O processo de votação será encerrado às
18h15min, seguindo-se a apuração e a
declaração do resultado.
Desde já, busque a orientação do Espírito
Santo para sua escolha, atentando para o
que diz a Palavra de Deus em 1Tm 3:1-13.

MESAS RECEPTORAS E
APURADORAS DE VOTO
MESA 1 - DE “A” a “H”
Presidente: Pb. Esequias Costa Sales
Malvina Salomão de Pinho
Pb. Raner Jogemias Soares da Silva
Suplente: Luzia Barbara M. Velloso

MESA 2 - De “I” a “M”
Presidente: Pb. Paulo dos Santos
Nascimento
Dc. Rogério Tureta Marangone
Pb. José Vicente Ambrósio de Melo
Suplente: Tagore Martins de M. Lima

MESA 3 - De “N” a “Z”
Presidente: Pb. Célio de Sena Torres
Sulamita Manhães Sales Rocha
Gláucia Lessa Heier Gallindo
Suplente: Denise da S. C. Hermenegildo

NOSSO ALMOÇO É HOJE
Se você não se inscreveu ou pagou seu
ingresso. Corra porque o almoço é hoje.
Este mês teremos a coordenação de
nossas crianças. Seguramente, teremos
momentos de comunhão e delícias.

ELEIÇÃO DA SAF BOTAFOGO É HOJE
NA PLENÁRIA
Considerando as eleições no país, este
mês, como vem sendo anunciado, a
Plenária da SAF será hoje, às 16h. Você
que é sócia da SAF precisa estar presente.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
Lembrando aos diáconos que a reunião da
Junta Diaconal será hoje, às 16h30min.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 27
de outubro, 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 o irmão
Itamar Alves. Que Deus o abençoe e que
possamos vê-lo 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 foram
informados ao pastor:
1. DESEMPREGADOS;
2. ENFERMOS E IDOSOS: Adilsa Didini, Claudia
Giordano Barbosa, Eduardo Gallindo,
Eliane Cristina Soares, Elza Lobo, Jaira
Botelho Moura, Presb. João Gomes de
Oliveira, 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;
5. OUTROS MOTIVOS;
6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Dandhara Grammatico Pereira
(2226-0032); Dia 23: Barbara Velloso
Mattos (3079-6218); Dia 25: Adilsa do
Couto Didini (2275-8426); Maria de
Lourdes Bittencourt (2421-1305); Dia 26:
Marcos Pereira Soares (3083-9109); Dia
27: Alex Charles de Almeida Coelho
(2275-5008).

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

CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA
Alguns irmãos têm perguntado sobre como
fazer depósito de seus dízimos e ofertas
na conta da Igreja. Por isso, estamos
publicando os dados da Conta Corrente:

Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Mário Filipe

Diáconos: Jorge Sarito, Faustino Filho e Rogério

de Andrade

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia Dutra

Noite: Sonia Leite, Afia Silva

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella

Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra Sulamita Rocha e Enf.

Afia Silva

Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Aureliano Dutra, Leonardo Medeiros

e Fábio Severino.

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, Sônia Leite

Noite: Solange Ribeiro, Ana Benincasa

Música: Manhã: Quarteto 4 Cantos/Inês Jarque

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dr. Mário Filipe e Enf.

Célia Caldas

Som: Lucas Feitosa

Domingo

09h30min - Escola Dominical

10h30min - Culto ao Senhor e 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



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
18 NC – Deus dos antigos
Oração de adoração e louvor
12 NC – Glória a Deus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 33
128 NC – Comunhão preciosa

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Preciosa Graça”

Aniversariantes da Semana - NC 396

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
165 NC – Cuidado divino
Oração Diaconal de Dedicação
183 HE – Plena consagração

Tudo a ti, Jesus, consagro;
Tudo, tudo, deixarei;
Resoluto, mas submisso,
Sempre a ti eu seguirei!

Tudo deixarei, tudo entregarei,
Sim, a ti, Jesus bondoso,
Sempre seguirei!
Tudo a ti, Jesus, consagro,
Pois eu sinto o teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!

Tudo a ti, Jesus, consagro,
Quanto gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

212 NC - Apelo
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Cordeiro de Deus”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
107 NC – Ao pé da cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Quão Magnífico é
o Teu Nome”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Cântico: Vem

Saudação e acolhimento
Cântico: Assim como a corsa
Oração de adoração e louvor
Cântico: Eu te louvarei
Cântico: Andando sobre as águas

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 85
Cântico: A graça
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Ele continua sendo bom
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Pra cima Brasil
Mensagem: Rev. Cid Caldas

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Eu vejo a glória
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Bênção antiga



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 38- 21 de outubro de 2018                                                                                                                                            

        Nem sempre concordamos, mas continuamos amigos!  
                      “De modo quem nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega,  
                                        mas Deus, que dá o crescimento.” 1 Coríntios 3:7  

        “ Porque de Deus somos cooperadores ;...” 1 Coríntios 3:9a   
                                                        

  
         

 
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2018 

          - É hoje, aniversário do da tia Claudia! Vamos fazer uma surpresa? 
          - Topo! Tia Claudia merece! Ela é uma fofa! 
           - A gente faz assim; quando a tia Claudia chegar do trabalho, eu corro, 
eu dou um beijo, e você dá o presente, ok? 
           - Nada disso, é melhor de manhã quando ela acordar, a gente traz café na 
cama, você dá um beijo e eu o presente... 
          - Você não vê que não vai dar certo? Tia Claudia já sai direto da cama 
para o banho. A gente só vai vê-la depois... 
          - Mas ia ser tão legal se a surpresa fosse de manhã... 
          - É mesmo, depois do trabalho fica muito tarde. Além do mais,se for 
depois do trabalho, nós não seríamos os primeiros a dar parabéns. 
           - Então vamos juntar as duas idéias, que tal? De manhã, depois que ela 
sair do banho... , você corre e dá um beijo e eu, o presente. 
            -Isso!!! 
             Nessa historinha inventada a gente percebe que os dois primos queriam a 
mesma coisa: dar um presente e um beijo na tia Claudia. O objetivo final era o 
MESMO. Mas eles não concordaram com a forma e o horário de cumprir esse 
objetivo. Cada um tinha uma maneira completamente diferente de agir. Se cada um 
deles tivesse olhado para a sua própria ideia sem analisar a ideia do outro, se cada 
um tivesse tampado os ouvidos para não ouvir o ponto de vista do outro, seria uma 
tragédia, uma briga entre primos, amigos que sempre brincaram juntos e tinham, no 
final, O MESMO OBJETIVO: presentear e dar um beijo na tia Claudia. 

            Você já pensou se todo mundo pensasse igual? Se, por exemplo, todos 
resolvessem ser escritores? Ninguém seria aviador, ou jogador de futebol. Somos 
diferentes, temos idéias próprias e nem sempre concordamos. Mas essas diferenças 
são muito legais porque fazem nosso mundo estar sempre modificando e crescendo. 
Mas, preste atenção: não concordar deve servir para juntar idéias e não para causar 
brigas inúteis. Com brigas , não há crescimento nenhum. 

            A Bíblia nos ensina que nem uma pessoa é maior que a outra, mas que o 
nosso crescimento vem de Deus. Nossas ideias próprias devem servir para cooperar 
com a obra de Deus e não para brigarmos uns com os outros. 
         Ouvir para conviver em paz!!!                                          Tia Ilda 
(saiba mais em Atos 13:13-15 ;2 Tim 4:11;Gálatas 2:11-21;1 Co 3:1-9) 
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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!!! Mais uma vez estamos na  
igreja !Temos algum visitante? São todos bem vindos,  
no nome do Senhor!  
                       

2-CÂNTICO : -Pequenino Nenê ( Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vol 3 – vermelho-65/APEC) 
 Pequenino nenê , num bercinho de palha , 
 ele veio do céu porque gosta de mim 
 Meu amigo é Jesus, foi criança também  
 Foi nascer em Belém pequenino nenê 
 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Deus é poderoso e nos ama ! 
                    Vamos orar e dizer a Ele como nós o amamos! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de outubro– Salmos 23:1-6 
 

5-Versículo do mês de outubro para memorizar:  

 

   “Como é bom e agradável 

                 viverem unidos os irmãos  “            

                                Salmos 133:1 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos  
agradecer pela semana que tivemos . Deus cuidou de nós! 
Também vamos orar pela vida dos aniversariantes 
 de outubro.  

 
7-Mensagem – Tia Ilda 
 
8- CÂNTICO : SEMPRE SOU FELIZ (POR DENTRO , FORA, ALTO E 
BAIXO)- corinhos evangélicos 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz( bis)  
Aqui Jesus entrou , meu coração limpou 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz ! 
9- Oração Pai Nosso e Despedida 
 Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de paz! 

                                 Aniversariantes de outubro 

           "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 

TIA MARIANE ( UNIDOS POR CRISTO) 01/10  

TIA JULIA RÉGIS (BERÇÁRIO/CORDEIRINHOS) 05/10  

TIA DEBORAH (UNIDOS POR CRISTO) 15/10  

VITÓRIA BARCELOS CIMINELLI 24/10 12 ANOS 

TIA BÁRBARA VELLOSO (SEMENTINHAS DE JESUS) 25/10  

TIO INDIOMAR ( COORDENAÇÃO GERAL) 29/10  
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