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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
ESSE NEGÓCIO DE JULGAR OS OUTROS É UM PROBLEMA!

Mt 13:24-30

Aqui está um cenário muito conhecido na Palestina. Uma plantação de trigo com
seus afazeres, necessidades, cuidados, trabalhos e obrigações. Preparar a terra, separar
as sementes do trigo, escolher a melhor época, jogar as sementes. Mas, havia sempre o
risco de outro tipo de semente cair na mesma terra.

Neste caso aqui, falamos da semente do joio, um dos males que o agricultor precisava
cuidar, pois sua semente era muito parecida com a semente do trigo. Uma vez jogadas
no mesmo campo, ao crescer, suas raízes se entrelaçavam e, enquanto sementes, era
difícil discernir o que era trigo e o que era joio, mas, também ao arrancar o joio,
invariavelmente se arrancava o trigo junto por estarem entrelaçados.

Os judeus chamavam o joio de trigo bastardo. A verdade, era uma praga na plantação.
Barclay nos diz que o joio precisava ser separado “porque o grão do joio é algo tóxico.
Produz enjoos e náuseas e tem um efeito narcótico; até uma dose muito pequena tem
um gosto amargo e desagradável”.

Dava muito trabalho separar o trigo do joio na colheita. Grandes eram visivelmente
distintos, contudo era preciso cuidado ao arrancar o joio, pois por estarem entrelaçados,
o trigo poderia vir junto também. O trabalho era feito manualmente. Imagine o trabalho
de fazer isso num campo todo. Repito, a separação precisa ser feita com cuidado porque,
do contrário, se perde o trigo.

A imagem de alguém que semeia joio de propósito no campo de outro, não é fruto
da imaginação. Isso também era largamente conhecido na Palestina. Pura maldade. Os
historiadores citam que em Roma havia leis para essa atitude que era considerada um
crime.

Bem, Jesus quer nos dar algumas lições nessa parábola do campo. Lições que são
graves, mas necessárias.

Aprendemos que no mundo há poderes hostis que sempre querem destruir a boa
semente. Na verdade, constatamos que há dois tipos de influência que nos tentam –
aquela que é chamada de boa semente e o joio. É preciso saber disso e estar atento.

Aprendemos que não é fácil dizer quem faz parte do Reino de Deus e quem não faz.
Por isso, cuidado com julgamentos apressados. É possível se parecer e não ser. Não se
apresse em julgar as pessoas. Nossos juízos são parciais, circunstanciais e falhos.

Por outro lado, Jesus nos dá a certeza de que o juízo chegará no final. “Nada há
oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e
revelado” (Lc 8:17).

Também, nos adverte quem tem o direito de julgar – Só Deus.
Na verdade esta parábola nos coloca no devido lugar num assunto que é muito

difícil para nós – nossos juízos sobre os outros.
Rev. Cid Caldas



CARTA PASTORAL  DA IPB SOBRE O DÍZIMO (Continuação)

6. OBJEÇÕES E RESPOSTAS1

O debate sobre a legitimidade da entrega dos dízimos entre os cristãos não ocorre
apenas no campo exegético e acadêmico, mas especialmente nas conversas
diárias e nos grupos de interações cristãos. Nesse caso, as posições são geralmente
apresentadas no formato de teses resumidas, sem, contudo, uma devida
apresentação das bases bíblicas para as mesmas. Uma vez que não temos
encontrado nenhuma razão plausível para a rejeição do dízimo como uma prática
cristã, há que analisar algumas das principais objeções a esse exercício, bem
como algumas respostas aos mesmos.

OBJEÇÃO 1: A prática do dízimo foi instituída pela lei mosaica e, portanto, o cristão
está desobrigado de observá-la.

Resposta: As Escrituras ensinam que a prática do dízimo precede a instituição
da lei, sendo comum entre os patriarcas e apenas incorporada à lei mosaica. A
luz do exemplo de Abraão e Jacó, parece mais correto asseverar que a entrega do
dízimo diz respeito à relação do crente com o seu Senhor, pois é um
reconhecimento prático de que tudo pertence a Deus e do seu senhorio sobre a
vida dos seus servos.

OBJEÇÃO 2: Jesus condenou o dízimo entregue pelos fariseus.

Resposta: Na verdade, o que Jesus condenou não foi o dízimo, mas a atitude dos
fariseus em observar a entrega dos dízimos nos mínimos detalhes e negligenciar
a justiça, a misericórdia e a fé (Mt 23.23). Além do mais, as palavras de Jesus,
“devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas”, indicam sua aprovação
à prática da entrega dos dízimos. Alguns ainda se aventuram a defender que
essas palavras de Jesus são ensinamentos antes da cruz e que não devem ser
observados. Segundo esses, depois do Pentecostes é outra coisa. Mas Josué de
Oliveira corretamente defende que: “Se isso é verdade, então todo o ensinamento
dos quatro evangelhos é inútil para os cristãos”.2

(continua no próximo domingo)

1 Esta seção é extraída com autorização do Artigo “A entrega do dízimo: Prática
crista ou legalismo farisaico institucionalizado?” do Dr. Valdeci Santos.
2 OLIVEIRA, Josué A. O dízimo. São Paulo: Casa Editora Presbiteriana. 1987, p.48.



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.

APRENDENDO ARTESANATO
A Oficina Esther Nascimento
começou na terça-feira um curso
de artesanato. A ideia é trocar
conhecimento e ensinar àquelas
que desejarem aprender um
pouquinho daquilo que é feito
aqui na Oficina. O horário será das
14hs às 17hs. Divulguem e vamos

interagir porque nossa oficina é
um espaço em que o convívio é
prazeroso. Esta iniciativa é para
quem quer aprender.

OFICINAS ESTHER NASCI-
MENTO
Voltará suas atividades no dia 19
de fevereiro. Esta é uma
abençoadora iniciativa da SAF. A
oficina funciona às terças-feiras,
das 9hs às 17hs. Você é convidada
a ensinar, a aprender e a trazer
pessoas interessadas no assunto.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 26 de janeiro, sábado. Se você
deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe
não está na hora de você tomar
essa decisão.

REUNIÃO DE COORDENA-
DORAS DE DEPARTAMENTOS
DA SAF
A Diretoria da SAF está
convocando as Coordenadoras e
Secretárias para uma reunião no
dia 26 de janeiro, sábado, às
14h30min. O objetivo dessa
reunião é treinar todos para que o
trabalho seja harmônico e todas
nós estejamos focadas.



ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em

nossa Igreja no domingo passado

nossos irmãos Juliana da Silva

Cardoso, Marcella da Fonseca

Zicarelli, Maria de Lourdes Rocha

dos Santos Gomes, Paulo Maia e

Wender de Carvalho Alcântara.

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: Claudia

Giordano Barbosa, Eduardo

Gallindo, Eliane Cristina Soares,

Elzi Scliar, Ivanete da Silva de

Carvalho, Jaira Botelho Moura,

Marcos Muniz, Naly Miranda

(idosa), Presb. Paulo Severino da

Silva, Peggy Barbetta Soares,

Renata Michel Machado (sobrinha

da Maria Emilia Cardoso), 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: Marinei de Souza Oliveira
Rocha (2577-7071), Eunice Pa-
redes Pina (2247-4750); Dia 21:
Edgar Jucá Neves (98722-4152),
Milena Cardia Braga Ribeiro
(3592-6019); Dia 22:
Pb.Esequias Costa Sales (3325-
9723), Simone Oliveira Miranda;
Dia 23: Pb Paulo Severino da
Silva (2281-4468); Dia 24: Zélia
Tereza da Rocha Baía (2548-
6509), Pb. Eduardo de Oliveira
Gouvêa (2495-4020); Dia 26:
Ricardo Luiz Rodrigues da
Silveira (2295-0946), Rodrigo
Pina Caldas (2565-7151).

ESTACIONAMENTO PARA
QUEM VEM À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o

estacionamento localizado na Rua

da Passagem, 120. Você que vem

à Igreja tem o direito de pagar o

valor único de R$ 12,00 pelo



período total compreendido pelo
horário do culto. É preciso que,
assim que entrar, você informe que
está vindo para a Igreja e que faz
parte do convênio da Igreja com o
estacionamento.

CUIDADO COM O CULTO
Irmãos, a Junta Diaconal nos
lembra sobre a necessidade de
termos o cuidado de desligar o
celular ou silenciá-lo durante os
cultos. Não se deixe dominar pelo
aparelho, nem permita que o som
lhe atrapalhe a cultuar ao Senhor.
Lembra? Adoramos ao Senhor em
espírito e em verdade.

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

Banco Bradesco

Ag. 2509

Cc.: 0010012-9

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Mário Filipe

Diáconos: Fábio Severino, Felipe Silveira,

Aureliano Dutra

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro,Deuzélia

Dutra

Noite: Sonia Leite e Afia Mendes

Música: Manhã: Inês Jarque / Joaber Sales

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Sulamita, Enf. Silvania

Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Joaber Sales, Pedro Rocha e Marco

Aurélio

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, Sonia

Leite

Noite: Solange Ribeiro, Ana Benincasa

Música: Manhã: Inês Jarque / Raner Jogemias

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dr.Mário Filipe, Enf. Afia

Mendes

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
11 NC – Trindade Santíssima
Oração de adoração e louvor
13 NC – Contemplação

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 96
218 NC – Vontade Soberana

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Joaber Sales: “Um milagre, Senhor”

Aniversariantes da Semana - NC 396

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
57 NC - Fonte de Todo Bem

Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Joaber Sales: “Ninguém explica Deus”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Joaber Sales: “Em memória de Ti”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
340 NC – Santa Comunhão
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Joaber Sales: “De vento em popa”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Aquele que me ama
Saudação e acolhimento
Cântico: Eu vejo a glória
Oração de adoração e louvor
Cântico: Tu és Santo
Cântico: Livre Arbítrio

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 110
Cântico: Ousado amor
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Deus forte
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Tudo entrego a Ti
Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Ele continua sendo bom
Benção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Venha o Teu reino
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 3 nº 51- 20 de janeiro de 2019                                                                                                                                            

    Como virar cambalhotas sem se machucar. 
                “Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto  
          Moisés impôs sobre ele as mãos; assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos...” 
                                                                   Deuteronômio 34:9a 

                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

            Jaiminho tinha um sonho: queria dar piruetas e cambalhotas bem incríveis e fazer parte 
do elenco de um circo internacional. Quando parava para pensar nisso, ele imediatamente se 
via num grande palco iluminado recebendo os aplausos, a orquestra tocando, muitos 
autógrafos...Mas, de repente... acordava com a voz da D. Joana :  
           “- Filhote, para com essas fantasias! Você vai se machucar de novo! Toda vez que você 
tenta virar cambalhota acontece algum acidente. Lembra quando fomos parar no hospital? Toda 
cambalhota é um tombo, um acidente.” 
            D. Joana percebeu que não tinha jeito. Era o sonho do Jaiminho , não tinha como 
impedir...Então ele precisava aprender , se preparar , saber cair sem se machucar . Aí, o futuro 
artista foi matriculado na Escola de Circo onde pode se preparar e aprender a virar as 
cambalhotas. Já que elas tinham que acontecer, era melhor que ele estivesse PREPARADO.   

 
             Essa história de cambalhota parece até com algumas situações que são 
contadas na Bíblia, e se parecem com outras que acontecem com a gente. Tem 
uns momentos na nossa vida que parece que tudo virou ao contrário, parece 
que teve uma pirueta, uma cambalhota. Tudo muda de repente e ficamos diante 
de algum desafio. Num dia estamos super bem: cheios de saúde, jogando bola, 
correndo no pique da escola. E no outro dia tudo muda: começamos a espirrar, 
tossir, ter falta de ar, febre, rouquidão... “cambalhota” e pronto, estamos 
doentes! Ou então, num dia está tudo bem na nossa casa, papai e mamãe 
amáveis um com o outro, e no outro dia... “cambalhota”, e a gente percebe que 
os dois nem se cumprimentaram de manhã.  
           A Bíblia conta a história de um moço, Josué, que não ficou apavorado  
com  uma  nova  situação que apareceu na sua vida e  nem saiu fazendo as 
coisas do seu jeito. Seu líder, Moisés, morreu e deixou com Josué a missão de 
continuar levando o povo hebreu até a Terra Prometida, uma missão muito 
importante. A primeira coisa que ele fez foi procurar ouvir Deus, e se preparar.  
            A gente não pode evitar que algumas coisas diferentes aconteçam e 
virem a vida pra outro caminho, mas a gente pode e deve estar PREPARADO. 
Assim como Josué se preparou para substituir Moisés e cumprir com 
responsabilidade sua missão, nós devemos nos preparar, aprendendo a 
Palavra de Deus. Assim , quando as “cambalhotas” da vida chegarem , a gente 
vai enfrentá-las, sem se machucar. Viu pra que serve estar na Igreja e estudar a 
Palavra?                                                       Bjos , Tia Ilda                                                                                                
(saiba mais em Josué 1:1-9/Salmos 119:11/ 2 Tim 2:15)  
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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!!! Hoje é um dia muito especial! 
Hoje é dia de estar comos amigos na casa de Deus ! 
Temos algum visitante?  
Bem vindos, no nome do Senhor!!  

                       
2-CÂNTICO : ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação 
       para crianças/APEC/vol. Verde nº3)                
Alô! Alô! Aqui estamos nós! 
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz. 
Quietinhos vamos pois ficar , p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos orar e dizer ao nosso Deus  
          como Ele é especial  querido!Quem quer orar hoje ? 
 

4-Leitura Bíblica no mês de janeiro– Mateus 6:22-23 
 

5-Versículo do mês de janeiro para memorizar:  

“ Bem aventurados os pacificadores porque 

        serão chamados filhos de Deus ” 

                     Mateus 5:9                                                                        
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Esse é o momento de  
agradecer a Deus pelas férias , pela nossa família e  
 também  pela vida dos aniversariantes de janeiro.  
 

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 

                                 Aniversariantes de janeiro 

           "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- Conselheira – Luzia Velloso 
             Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau 

CECÍLIA CALDAS CAETANO LADEIRA 04/01 1 ANO 

ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE PAGANI 06/01 3 ANOS 

TIA BIANCA ( Cordeirinhos) 08/01  

NICOLAS DIAS GONZAGA 15/01 4 ANOS 

PEDRO BARBOSA NASCIMENTO 16/01 3 ANOS 

MATHEUS FREITAS WAMBURG 16/01 2 ANOS 

TIA CLAUDIA MOSCA ( Unidos por Cristo) 28/01  
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