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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 EXISTE NEUTRALIDADE

Mt 12:28

Em muitas questões na vida, pensamos que podemos nos manter neutros,
imparciais, omissos ou indiferentes. Há pessoas que, inclusive, agem assim na tentativa
de evitar problemas. O que não é necessariamente uma verdade.

No que tange a vida espiritual a neutralidade é uma grande mentira e um tremendo
equívoco.

Jesus está falando a uma comunidade rural que entende o que ajuntar e espalhar
o rebanho, por exemplo. Sabe que na colheita é preciso ajuntar o que se colhe, pois,
espalhar é desperdício e perda.

Exemplificando, se nos silenciamos diante da opressão, se ficamos neutros diante
da violência, estamos tomando o lado do opressor e do violento. Não há neutralidade. Se
na vida é assim, ainda mais no relacionamento com Deus.

A neutralidade é uma fuga que atesta a inércia da natureza humana. Não queremos
agir. Queremos distância do que perturba e nos incomoda. Reagir e se posicionar cansa,
dá trabalho. A inércia aparentemente nos traz a falsa sensação de segurança, mas é
nulidade.

A neutralidade, na verdade, revela a covardia humana. Rejeitar o caminho proposto
por Jesus Cristo é, no fundo, temer ter que assumir a posição que a fé exige. É a covardia
revelada pelo temor do que os outros pensarão de sua postura. Num certo sentido, é dar
mais atenção à voz dos homens em detrimento ao chamado de Deus.

Em último caso, a neutralidade revela é a fraqueza da natureza humana. Somos
preguiçosos. Preferimos a segurança do não fazer, não decidir, não transformar do que se
lançar em uma aventura. Curioso que, quanto mais os anos se passam, menos ficamos
dispostos a aventuras.

A vida cristã se apresenta para nós como um grande desafio. Viver a realidade de
Cristo na vida implica em decisão, ação e transformação. Isso é energia em ação. Mas,
com frequência preferimos o conforto da falta de ação/transformação do que nos
entregarmos, nos braços da fé, à aventura de seguir a Cristo.

Jesus, ao dizer, “quem não é por mim é contra mim”, está falando para você. Não
está falando de forma geral. Não está falando para uma classe de pessoas. Está falando ao
ser humano. No relacionamento com Ele não há neutralidade. Jesus não tem amiguinhos,
interessados ou deslumbrados. Jesus chama para perto de si as suas ovelhas e cuida
delas como o Bom Pastor. Ponto.

Mas, Jesus também nos chama a atenção quanto a forma de agir em seu aprisco.
“Quem comigo não ajunta espalha”. De igual forma, não há como dissociar o que se crê
daquilo que se faz. Quem está por Jesus, ajunta!

Excelente medidor de nossas motivações e ações.

Rev. Cid Caldas



CARTA PASTORAL  DA IPB SOBRE O DÍZIMO (Continuação)

2.  A   RELAÇÃO   BIBLICA  DA  CONTRIBUIÇÃO   FINANCEIRA  COM  ADORAÇÃO

c) Dízimo na Lei Mosaica
No período em que Yahweh se revela a Moisés dando-lhe a Torá, as antigas práticas de
devoção patriarcal recebem o peso normativo da Lei divina, mas continuam na leveza do
contexto de adoração, onde os israelitas deveriam enquadrar-se num sistema de entrega
regular de dízimos e ofertas.

Os três núcleos de instrução na Lei mosaica acerca do dízimo são: Levíticos 27.30-34;
Números 18.21-32; e Deuteronômio 12.1-14 e 14.22-29.

Estes textos servem para responder três perguntas básicas acerca do dízimo: l) Dízimo de
quê?; 2) Dízimo para quem?; e 3) Onde entrego o dízimo? A primeira pergunta, “de que se
serve dar dízimo”, é respondida no último parágrafo de Levíticos 27 (vs. 30-34), onde o
dízimo é apresentado de modo apropriado a uma economia agrícola. Todo o dízimo da terra
pertence a Yahweh. Isso inclui, sem exceção, plantas e animais. A medida que a criação
de animais ia deixando o aprisco, o criador, deveria simplesmente ir contando até 10 e
considerar que o décimo animal pertence a Yahweh. Caso o proprietário quisesse converter
o dízimo agrícola em dinheiro, era permitido desde que acrescentasse um quinto ao
valor. Todavia, para os animais isso não era possível. Esse dinheiro era santo ao Senhor.
ou seja, separado exclusivamente para a obra Dele1.

A segunda pergunta: “Dízimo para quem?” é respondida no segundo texto — Nm 18.21-32.
Como os levitas não iriam receber uma herança territorial em Canaã, a recompensa que
tinham por servir a Deus era “todos os dízimos em Israel” (18.21), No que diz respeito a eles
próprios, .os levitas deviam dar o dízimo daquilo que recebessem, ou seja, o “dízimo dos
dízimos” (18.26) ao sacerdote.

Finalmente a pergunta: “Onde entrego o dízimo” é respondida pelo terceiro texto — Dt
12.1-14 e 14.22-29. Os dízimos não poderiam ser entregues em qualquer lugar, de qualquer
forma, mas dentro do contexto de adoração no lugar que Yahweh escolhesse (12.14). O
local deste santuário central, que depois será Jerusalém com a construção do templo,
era o único lugar autorizado por Deus para a apresentação dos dízimos2

Parece haver três dízimos distintos que deveriam ser consagrados a Yahweh: o primeiro
seria o dízimo que deveria ser dado aos levitas (Dt 14; Nm 1 8); havia também um banquete
sagrado que deveria ser feito a partir dos dízimos (Dt 14.22-26): e dentro do ciclo sabático,
no terceiro e sexto anos, o dízimo era destinado aos levitas e aos pobres da terra, sendo
que no sétimo ano não se exigia o dízimo porque a terra não deveria ser cultivada. Os
dízimos do triênio eram o produto do gado e do fruto da terra e poderiam ser substituídos
por dinheiro (Dt 14.24-27), permanecendo em diferentes cidades de Israel, para o sustento
dos sacerdotes e dos necessitados (Dt 14 22-29).

(continua no próximo domingo)

1 HARRIS, R. Laird, et al. Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. São Paulo: Vida

Nova, 1998, p.1182.
2  Ibidem, p. 1183.



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.

EVANGELHO TEM QUE SER
PRATICADO
Continuando a estudar a Carta de
Tiago, a Classe Fundamentos da
Fé, no próximo domingo tratará
da prática do Evangelho. Você tem
a oportunidade de aprender todo
o conteúdo da carta em lições
dominicais todos os domingos às
9h30min.

VAMOS AJUDAR MISSÃO
CAIUÁ?
Hoje é o último domingo de
recolhimento de feijão para
doarmos para a Missão Caiuá.

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

100 CESTAS DE NATAL
Chegamos naquele momento do
ano em que nos preparamos para a
celebração do natal. Como temos
feito ao longo dos anos, é desejo
levantarmos ofertas para a
distribuição de 100 cestas de natal.
É muito simples. Você procura a
diretoria da SAF e diz quantas cestas
deseja dar (uma, duas, meia), o que
Deus colocar no seu coração. No
segundo domingo de dezembro,
convidamos os beneficiados a
participar do culto matutino e, ao
final, a SAF faz a entrega da cesta
de natal com um exemplar da Bíblia.
Vamos nos mobilizar?

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 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

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Nosso tradicional almoço
acontecerá no próximo dia 25 de
novembro. Neste mês a SAF está
coordenando e você já pode fazer
sua inscrição com a diretoria.

NOSSO BAZAR
A SAF Botafogo convida a Igreja a
trazer seus amigos e familiares
para participar do Nosso Bazar que
acontecerá no dia 01 de
dezembro, às 9h.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 24 de novembro, 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 Paulo Roberto. 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: 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), Stila Borges Coelho de
Sousa e Thor Barros.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Dia 13: Marcelo Cavalcante Faria
de Oliveira (2565-8067); Dia 14:
Maria Antonia Tavares Fernandes
da Silva (2543-3297), Dia 15:
Ângela Grammatico Severino da
Silva (2501-5003), Rogério Tureta
Marangone (2274-1381); Dia 17:
Daniela Rufino de Souza (2541-
2244), Luzia Magalhães de Sena
Soltesz (2244-7138).

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: Paulo Nascimento

Diáconos: Pedro Rocha, Michel Jarque, José

Baía

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega, Deuzélia

Dutra

Noite: Izabel Nascimento e Sônia Leite

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella

Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Ilda de Andrade e Enf.

Áfia Mendes

Som: Bruno Nóbrega

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Vitor Camarinha

Diáconos: Aureliano Dutra, Pedro Rocha e Marco

Aurelio

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia Dutra

Noite: Afia Mendes e Sônia Leite

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Ilda de Andrade e Enf.

Áfia Mendes

Som: Thiago Leite

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
10 NC – A criação e seu Criador
Oração de adoração e louvor
22 NC – Os céus proclamam

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 146
159 NC – Bondoso amigo

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Completa minha vida”

Aniversariantes da Semana - NC 396

Recepção de Membro
Batizado

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
104 NC – Linda melodia
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Um cântico ao
Senhor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

176 NC – Fidelidade do cristão
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Grande é o Senhor”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Cântico:  Maravilhosa Graça

Saudação e acolhimento
Cântico: Reina em mim
Oração de adoração e louvor
Cântico: Vem, aviva

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 37:27-40
Cântico: Ninguém explica Deus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro da Mocidade: “Metamorfose”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Casa favorita
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro da Mocidade: “Louvai a Deus”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Oração
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Ele continua sendo bom



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 41- 11 de novembro de 2018                                                                                                                                            

                       2- Penso que ele não é capaz... 
                       “ Tende o mesmo sentimento uns para com os outros; em lugar de serdes 
                        orgulhosos , condescendei com o que é humilde ; não sejais sábios aos 
                                                 vossos próprios olhos.” Romanos 12:16 
                        “ Tu, porém , por que julgas teu irmão?E tu, por que desprezas o teu? 
                      Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.” Romanos 13:10 
                                                                     
 
 

                                                        

  
         

 
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2018 

                    -Você não!!!! Você é só um esquilo. Na verdade um mini esquilo, o 
menorzinho. Essa missão é grande demais para você. Como vai atravessar 
essa cerca pra pegar aquela amêndoa no meio do jardim? Você não é capaz! 
Não é forte, não é valente, tem medo de errar, tem medo de tropeçar e cair,  
tem medo e medo e medo. E... tem medo de medo, e pronto ! 
           - Mas eu posso usar meus dentões para roer a cerca. E posso ser bem 
rápido como sempre, e pegar a amêndoa. Na verdade até três amêndoas. 
            - Não! Eu sei que não pode, você não é capaz! 
            
             Percebeu como a historinha dessa semana se parece com a da semana 
passada? È sobre esquilos e uma missão: pegar a amêndoa que está depois da 
cerca no meio do jardim. Só que, agora, o próprio esquilo tem certeza que consegue 
e que é capaz de alcançar seu objetivo, mas é desestimulado pelo seu amigo que 
diminui as suas capacidades. Quem quer ter um amigo assim? Que não dá apoio, e, 
pelo contrário, não acredita nas suas habilidades? Repetindo o que já tínhamos 
aprendido na semana passada, Deus nos criou para sermos corajosos e nos deu 
capacidades, dons, que devemos usar e não guardar.  Ele também espera que 
ajudemos uns aos outros. 
            A Bíblia conta a história do jovem José, filho de Jacó, que aos 17 anos teve 
um sonho com feixes no campo. O sonho mostrava que ele e os 11 irmãos estavam 
no campo amarrando os feixes, José disse que, no sonho, os feixes dele e dos 
irmãos se levantaram. Mas os feixes dos irmãos o rodeavam e se inclinavam  diante 
do seu. O sonho queria dizer que um dia José governaria os irmãos, mas eles não 
acreditaram e disseram: “Reinarás, com efeito, sobre nós? E sobre nós 
dominarás realmente?” No final da história , depois de muitas idas e vindas , José 

virou governador e , de fato , dominou os irmãos.  
               È nosso dever ajudar a levantar a autoestima dos amigos, dar aquela força 
e a torcida necessária para o sucesso de nossos irmãos.            
              Sim! Nós somos capazes! Bjos , Tia Ilda 
 (saiba mais em Romanos 12:9-21 / Gênesis 37:1-36 / Gênesis42 até 46) 
https://www.youtube.com/watch?v=L9lw-FOYzW4 
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LITURGIA:  

Prelúdio: Boas vindas (Cânticos de Salvação para Crianças /vermelho-3/ 

                                                       APEC) 

Boas vindas há 
Bem vindos são! Boas vindas pra vocês, aleluia! 
Boas vindas há 
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!! 
 

1- SAUDAÇÃO :  Bom dia!!! Que bom ! 
 Hoje é domingo! Estamos juntos na presença  
de Deus ! Hoje temos algum visitante?  

                           Bem vindos, no nome do Senhor!!  

                       
2-CÂNTICO : - A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd  
Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira  
A alegria está no coração de quem já conhece Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia! Amém!  
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos orar e louvar a Deus  
porque Ele é bom e poderoso, nos criou e nos ama ! 

 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Mateus 1:21-24 
 

5-Versículo do mês de novembro para memorizar:  

“ O Senhor é a minha força e o meu escudo;  

          nele o meu coração confia ...” 

                     Salmos 28:7a                                                                         
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Momento  
de agradecer ao nosso Deus pela semana e pela  
vida dos aniversariantes de novembro.  
 

7-Mensagem – Tia Ilda 
 

8- 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 
9- Oração Pai Nosso e Despedida 
 Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de paz! 

                                 Aniversariantes de novembro 

           "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 

MARIA DA SILVA RÉGIS 04/11 9 ANOS 

MARIA LUISA DE ALMEIDA LEITE ( MALU) 07/11 5 ANOS 

TIA ANGELA GRAMMÁTICO ( SEMENTINHAS DE JESUS ) 15/11  

LAURA BARCELOS CIMINELLI 18/11 8 ANOS 

TIA MARCELA LEITE ( BERÇÁRIO/CORDEIRINHOS)  20/11  

LUCAS DE FREITAS SANTOS GOUVEIA  21/11 12 ANOS 

ESTHELLA ROSA MONTEIRO 25/11 5 ANOS 

TIA JULIA MARQUES ( SEMENTINHAS DE JESUS ) 28/11  
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