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“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”
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Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
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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
AS REGRAS E OBRIGAÇÕES X AS NECESSIDADES DOS HOMENS

Mt 12:01-08

Esta passagem é mais um exemplo dos enfrentamentos que Jesus precisou ter
para lidar com aqueles que colocam as leis acima dos homens.

A primeira coisa que precisamos esclarecer no texto diz respeito a atitude dos
discípulos de entrar numa seara que não lhes pertencia e retirar espigas. Num primeiro
momento você pode pensar que eles estavam furtando, mas não é bem assim. A Lei
estabelecia que o viajante faminto tinha o direito a fazer isso. Podiam retirar com as
mãos as espigas - “Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as
espigas; porém na seara não meterás a foice”. (Dt 23:25)

O problema para escribas e fariseus não era esse. A questão estava no fato de que
entrar na seara e arrancar espigas era um trabalho e, no sábado, não se podia trabalhar.
Os ortodoxos tomavam a lei ao pé da letra. Para eles, guardar este mandamento era
cumprir a lei de Deus; desobedecer era quebrar a lei de Deus. Simples e direto assim.

Por este ponto de vista, escribas e fariseus estavam plenamente “certos” em culpar
os discípulos por desobedecerem a Lei e a Jesus por permitir isso.

Jesus resiste a eles, primeiro usando o argumento da experiência e da história.
Costumes desconectados do tempo e do espaço tendem a se tornar fantasiosos. Por isso
Jesus cita a atitude de Davi (1Sm 21:1-6) que entraram no tabernáculo e comeram os
pães da proposição (só os sacerdotes poderiam comer) e ninguém os acusou de nada. A
necessidade humana tinha prioridade sobre os costumes ou práticas rituais.

Jesus continua e passa a usar o argumento prático do trabalho de sacerdotes e
levitas. Isso é trabalho também. Exemplo maravilhoso para aqueles que adoram o dia, no
caso o sábado. Há irmãos que trabalham no domingo e descansam em outro dia da semana.
O que Jesus procura fazer é tocar na essência da lei – o descanso. Ainda hoje há muitos
que discutem dividem até a Igreja por julgar que o Dia do Senhor é determinado dia da
semana e ponto; ou, ainda, elaboram pesadas regras para o que se deve e o que não se
deve fazer neste dia.

Aí vem o terceiro ponto de Jesus, lidando com as motivações. Para isso, ele cita o
profeta Oseias. Deus deseja muito mais a bondade do que a pureza e o rigor ritual. Preste
atenção porque Jesus está nos mostrando que o chamado diante da necessidade humana
deve preceder qualquer outra obrigação. Como dizia Betinho, com razão: “Quem tem
fome tem pressa”.

Difícil isso porque somos tão apegados a praxes, normas, leis, regras e obrigações.
Jesus nos convida a refletir sobre a ordem de importância das coisas para priorizarmos
as necessidades dos homens. O serviço ritual mais importante é a necessidade humana.
Jesus está dando aos escribas e fariseus uma lição de sensibilidade humana. Jesus
está dizendo: Humanizem-se; tenham sensibilidade; percebam necessidades, acolham.

Nessa história, você seria quem? O faminto que anda com Jesus ou o senhor da
lei que vive uma verdadeira inanição espiritual?

Rev. Cid Caldas



A partir desse domingo passaremos a utilizar este espaço para nossa edificação
através de mensagens e temáticas específicas. Use como um instrumento de edificação.
Guarde, colecione e utilize para seu crescimento.

Vamos começar abordando o tema do dízimo. A cada domingo você tomará
conhecimento de uma parte do que a Igreja Presbiteriana do Brasil pensa sobre dízimos
e ofertas. Publicaremos a Carta Pastoral sobre Dízimos aprovada pelo Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Rev. Cid Caldas

CARTA PASTORAL SOBRE O DÍZIMO

INTRODUÇÃO
A bênção de poder contribuir com as primícias de toda a renda através da entrega

sistemática do dízimo, não parece ser hoje uma prática livre de críticas e de reservas por
parte de muitos cristãos. Numa época marcada por muitas falcatruas e desvio de verba,
inclusive no cenário religioso, muitos estão desacreditados ao ouvir -falar de doações,
contribuições, dízimos e ofertas.

Alguns, ingenuamente, no afã de agradar a Deus, chegaram a dar quase tudo que
possuíam para mercenários gananciosos que iludiram incautos na fé com suas ludibriosas
palavras. Do outro lado existem aqueles que “justificados por estes abusos” e tão apegados
aos seus recursos, negam prestar qualquer tipo de contribuição a quem que seja,
excetuando. é claro, a si mesmos

Em meio a tudo isso ouvimos a voz de Deus nos incitando a contribuir com nobres
causas (Ef 4.28; Pv 28.27) e a fazê-lo com desprendimento (Dt 15.1-11) e satisfação pois,
“Deus ama a quem dá com alegria”! (2Co 9.7).

A dificuldade em harmonizar as diversas abordagens cristãs sobre o assunto é
exaustiva e requer dedicação, paciência e estudo, não pela dificuldade em encontrar
subsídio sobre o tema, pois é amplamente encontrado nas Escrituras. mas pela dificuldade
em aplicar o princípio bíblico ao coração humano, que precisa lutar contra a idolatria do
coração que tem a gana por servir as riquezas como se fosse o seu senhor (Mt 6.24).
Possivelmente, por isso Lutero tenha afirmado que “três conversões são necessárias: a
conversão do coração. a da mente e a da bolsa”1. O simples fato desta citação pode ser
suficiente para causar indisposição para alguns, mas a busca pela verdade deve superar
este entrave na tentativa de ser esclarecido e convencido pelas Escrituras.

Que o dízimo é um tema bíblico e que os crentes devem contribuir financeiramente
com suas igrejas é ponto pacífico. Mas isso não exclui aqueles que consideram o dízimo
apenas como uma prática veterotestamentária, alegando que no Novo Testamento o
cristão é livre de todo legalismo mosaico, e, portanto, deve contribuir espontaneamente
conforme tiver proposto no coração (2Co 9.7). Por isso um estudo preliminar sobre o
assunto torna-se necessário e esclarecedor.

(continua no próximo domingo)
1 Apud BAUMAN, Edward W. Where your treasure is. Arlington: Bauman Bible Telecasts, 1980, p.74.



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.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA
Está convocada pelo Conselho da
Igreja para reunir-se extraor-
dinariamente 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 Morais
Lima

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



UCP COORDENA ALMOÇO DE
OUTUBRO
Excepcionalmente realizaremos
nosso almoço comunitário no
terceiro domingo, dia 21 de outubro,
após o Culto Matutino. Este mês
teremos a coordenação de nossas
crianças. Você já se prepare, pois elas
vão começar a colher as inscrições.

PLENÁRIA DA SAF EM OUTUBRO
COM ELEIÇÃO
Será no dia 21 de outubro, por
precaução, tendo em vista que, em
havendo segundo turno, as eleições se
darão no quarto domingo. Na próxima
plenária, a SAF estará elegendo sua
diretoria para 2019. Você que é sócia
da SAF precisa estar presente.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
A próxima reunião da Junta
Diaconal será no dia 21 de outubro,
terceiro domingo, às 16h30min.

DEVOCIONAL DA UPA PRÓXIMO
DOMINGO
Você adolescente, marque aí.
Próximo domingo, dia 07 de outubro,
às 16h teremos a devocional da UPA.

CONFISSÃO DE ADOLESCENTE
No próximo sábado, às 15h. Onde
será? Converse com o Rev. Diego.

O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO NA
IGREJA
Esta temática é o módulo da Classe
Fundamentos da Fé Cristã. Estamos
estudando o significado da Igreja e
suas implicações práticas na vida do
cristão. Nossos fundamentos estão
na Palavra do Senhor – A Bíblia.
Domingo, às 9h30min.

MESTRADO EM EDUCAÇÃO
Nossa irmã Catarina Renice G.
Wagner concluiu o Mestrado em
Educação na Universidade Estácio
de Sá. Catarina alcança esta vitória
e continua a se preparar para a cada
dia ser uma melhor profissional.
Louvamos a Deus por conceder à
nossa irmã esta vitória e
parabenizamos à ela por galgar mais
este degrau.

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 os
irmãos Harold Windmoller, Jonatas
Lima Jones, Júlio César Martins
Lopes, Keylane Arruda Lobato,
Miriam Bechert Windmoller e
Ursula Gomes R. Nogueira. Que
Deus os abençoe e que possamos
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 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, 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),
Sérgio Paulo Gomes Gallindo, Stila Borges
Coelho de Sousa e Thor Barros.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Maria Teresa Arrais Romero
de Barros (2548-2032), Mirela
Cavalcante Martins (2244-5561); Dia
01: Sueli de Oliveira Amaral (98483-
4529), Felinto Pereira de Lacerda
Junior (SP), Mariane Vilela de Sena
Torres (2568-1145); Dia 02: Roney
da Silva Hermenegildo (2542-5270);
Dia 04: Ruth Léa da Silveira (2543-
9201); Dia 05: Rebeca Oliveira
Ferreira (2614-0097), Julia Regis de
Medeiros (2671-6212); Dia 06:
Leandro Chaves da Fonseca (2539-
5416), Jorge Fonseca (2552-9051),
Djanir Coutinho da Silva (Macaé),
Diac. Faustino do Nascimento Filho
(3215-3981).

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: Vitor Camarinha

Diáconos: José Baía, Jorge Sarito e Michel

Jarque

Recepção: Manhã: Sonia Leite,Ana Benincasa

Noite: Izabel Nascimento, Deuzélia Dutra

Música: Manhã: Sueli Amaral/Inês Jarque

Noite: Eterna Mocidade

Assistência Médica: Dr. Mário Filipe e Enf. Célia

Caldas

Som: Paulo Nascimento

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Paulo Nascimento

Diáconos: Leonardo Medeiros, Rogério de

Andrade e Pedro Rocha

Recepção: Manhã:Solange Ribeiro e Afia Mendes

Noite: Ana Benincasa e Marcia Nóbrega

Música:Manhã:Coro Marcello Ganter/Inês Jarque

Noite: Coro Marcello Ganter/ Stella Junia

Assistência Médica: Dra. Mariana Pereira e Enf.

Renata dos Santos

Som: Marcos Victório

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
27 NC – Um hino ao Senhor
Oração de adoração e louvor
50 NC – Sangue precioso

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 71
67 NC – Coração quebrantado

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Sueli Amaral: “Salmo 91”

Aniversariantes da Semana - NC 396

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
151 NC – O bom pastor
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Sueli Amaral: “Porque Ele vive”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

306 NC – Fidelidade na luta
Bênção
Tríplice Amém
Sueli Amaral: “Quem habita no
esconderijo do Altíssimo”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio

Cântico: Exaltar-te-ei ó meu Deus e Rei/

Levantai ó portas

Saudação e acolhimento

Cântico: Quero Louvar-Te

Oração de adoração e louvor

Cântico: Doce nome

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 17

Cântico: Mente e Coração

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: É bastante pra mim a tua graça

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Batei palmas todos os povos.

Bênção

Amém Quíntuplo

Cântico: Todos os povos e Reis
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 3 nº 35- 30 de setembro de 2018                                                                                                                                            

Tá na hora do sorvete? 
              “Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo...”  Eclesiastes 3:11a                                              
             “Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; espera,  
                                           pois , pelo Senhor..”Salmos 27:14 
           “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo 
               do céu: há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e tempo  
                                 de arrancar o que se plantou;...” Eclesiastes 3:1-2 
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              Maria tinha visto a sobremesa... isso era uma tragédia!  
               Um docinho depois do almoço é uma delícia, mas na casa da Maria a 
sobremesa tinha que ser surpresa. Se ela soubesse que na sobremesa tinha pavê, 
pudim, mousse ou gelatina, assim que chegava da escola, esfomeada, ia direto comer 
o doce primeiro. A barriga enchia da sobremesa e... nada de arrozinho , feijãozinho , 
saladinha e franguinho. E, naquele dia, tinha... sorvete de morango ,seu preferido.  
              - Sorvete não tem hora. É na hora que a gente quiser!  
               - Maria, você pode comer na hora que quiser, mas é melhor primeiro fazer 
sua alimentação equilibrada e depois comer o doce. Se encher a barriga só de doce 
pode até ficar doente. Na vida, filha, tem tempo pra tudo. E agora, não tá na hora de 
sorvete. Calma, um pouquinho...  
     
             Muitas vezes somos apressadinhos. Tudo tem que ser urgente, rápido. 
Falta uma coisinha importante chamada paciência. Há coisas que precisam ser 
mais lentas, mais preparadas. Nem sempre o que imaginamos acontece “já”.  Na 
Bíblia Deus disse que há um tempo determinado para cada coisa. Tempo de 
alegria e de tristeza, tempo de guerra e tempo de paz, tempo de viver e até tempo 
de morrer. E nosso Deus determina esse tempo. Ele é o dono do tempo, da vida, 
de todas as coisas. Ele tem um plano para cada coisa e muitas vezes não 
entendemos bem esses planos. Precisamos ter confiança em Deus que com 
perfeição planeja e cumpre. Temos que aprender a esperar.  
            A Bíblia conta que Abraão e Sara foram avisados por Deus que teriam um 
filho. Eles não acreditaram e riram. “Disse o Senhor a Abraão: Acaso, para o 
Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, 
voltarei a ti e Sara terá um filho.” Por mais ansioso que o casal estivesse, eles 
tiveram que esperar o tempo que Deus determinou, um ano. Sara teve seu filho, 
“no tempo determinado, de que Deus lhe falara”. Deus é perfeito em tudo o que 
faz e sabe quando é o melhor tempo de recebermos certas coisas na nossa vida. 
Simplesmente espere e confie.                                    Bjos , tia Ilda                                                                                                    
 (saiba mais em Gênesis 18:9-15; 21:1,2 / Eclesiastes 3:1-15)  
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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 : Com Cristo no barco ( Cânticos de Salvação  
para crianças/APEC/vol. Azul nº51)  
Com Cristo no barco tudo vai muito bem,  
E passa o temporal 
 

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 setembro– Salmos 23:1-3 
 

5-Versículo do mês de setembro para memorizar:  

 

   “Filhos , obedecei a vossos pais  no Senhor,  

               pois isto é justo” 

                  Efésios 6:1 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos  
agradecer pela semana que tivemos . Deus cuidou de nós! 
Também vamos orar pela vida dos aniversariantes 
 de setembro.  
 
7-Mensagem – Tia Ilda 
 

8- CÂNTICO : MEU BOM PASTOR  
Meu bom Pastor é Cristo , com Ele andarei 
Conduz-me às calmas águas , com Ele andarei 
Sempre, sempre , com Ele andarei. ( BIS) 
 
9- Oração Pai Nosso e Despedida 
 Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de paz! 
 

                                 Aniversariantes de setembro 

           "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 JÚLIA GRAMMÁTICO ( BERÇÁRIO/ CORDEIRINHOS) 01/09  

DAVI BENINCASA STALLONE 05/09 7 ANOS 

OLÍVIA DOS SANTOS HERINGER 13/09 10 ANOS 

TIAGO SZENDRODI DOURADO TEIXEIRA 14/09 8 ANOS 

TIA ALINE SILVEIRA (SEMENTINHAS DE JESUS) 19/09  

TIA ANA LÚCIA CALDAS ( SEMENTINHAS DE JESUS) 28/09  
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