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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
O FERMENTO NA MASSA

Mt 13:33

Calma! Não é uma receita de bolo. Mesmo porque eu não tenho a menor aptidão para
isso. Mas é tão curioso ver o método de ensino escolhido por Jesus. Ele procura, através de
elementos conhecidos, apresentar as Verdades que precisamos conhecer, experienciar e
transformar nossas vidas.

Na Palestina, não havia padarias. O pão era produzido em casa em quantidade suficiente
para a família. Alguns historiadores dizem que a quantidade de “três medidas” citada por Jesus,
era o que contemplava uma família. Portanto, Jesus está falando da cozinha da casa, da intimidade
conhecida pelas famílias.

A levedura era uma pequena parte da massa que se guardava da última fornada. Era
guardada exatamente porque fermentava e ajudava na qualidade e no sabor do pão a ser produzido.
Pão sem levedura era um biscoitinho sem graça, sem sabor e duro. O fermento é o que faz a
diferença num delicioso pão.

É verdade que para muitos, assim como para os judeus, se relaciona o fermento ao que é
mal e não deve ser feito. Jesus mesmo disse: “Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e
dos saduceus” (Mt 16:6). Portanto, deve ter sido uma surpresa o que Jesus apresenta. A mensagem
que Jesus transmite em síntese é que a levedura tem um poder transformador e tem mesmo!
Introduzir fermento na massa a transforma.

Então, Jesus está nos mostrando que ser cristão transforma a vida da pessoa. Preste
atenção! Não está dizendo que “pode” (sentido condicional) transformar, é transformadora a
entrada de Jesus na vida de uma pessoa.

Socialmente isso é atestado, por exemplo na transformação que Jesus trouxe na vida das
mulheres. O sexo feminino não era contado, respeitado, considerado e/ou incluído na vida
social. No mundo de então a mulher era uma excluída socialmente, contada como posse. Diz
Barclay que, era comum o judeu, pela manhã, agradecer a Deus por não ter nascido gentio,
escravo ou mulher. Pois Jesus transforma a vida da mulher fazendo-nos ver que esta foi feita
segundo a imagem e semelhança de Deus. Não é uma privilegiada, nem uma qualquer. Homem
e Mulher foram feitos assim.

Jesus transformou a vida de fracos e doentes. Estes eram considerados escória, repulsivos
e excluídos. O cristianismo é o primeiro e o único que se interessa verdadeiramente pelas
pessoas marginalizadas, fracas, doentes e por coisas consideradas defeituosas. O cristianismo
não é uma religião de santos e poderosos, mas de doentes, fracos, excluídos e defeituosos que
precisam da graça e misericórdia de Deus.

Jesus também chamou para si os anciãos. Velhos e idosos eram considerados estorvo na
sociedade. O convívio social era pautado por uma postura que convidada a se desfazer de animais
velhos, pois não servem para mais nada; os escravos só valiam enquanto mantivessem vivas a
capacidade de trabalho; dentro das famílias, idosos e viúvas eram um peso. Pois Jesus foi o
único na história que viu a mulher e o homem como pessoas e não como capacidade de trabalho
independente da situação da vida.

Jesus transformou a forma de enxergar a criança. Foi ele que advertiu: Deixai vir a mim os
pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus” (Mc 10:14). Na verdade,
Jesus valoriza a família e resgata os valores familiares contra uma visão degenerada no lar, onde
as pessoas são utilitárias usadas.

São exemplos do poder transformador do Evangelho sobre a vida de uma pessoa, assim
como o fermento transforma a massa.

Rev. Cid Caldas



POSICIONAMENTO DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
FACE AO PROGRESSO DA CIÊNCIA E DO PROJETO DO

GENOMA HUMANO (PGH)

Hoje começamos um outro documento da Igreja que trata de tema palpitante e atual para
sua reflexão:

RESUMO HISTÓRICO:
João Calvino foi, no seu tempo, grande paladino dos direitos humanos: lutou contra

os abusos do poder, lidou com o problema político-filosófico da desobediência civil e do
direito de revolta; lançou os fundamentos da forma republicana de governo; tornou-se o
pai da democracia moderna.

Ainda hoje, as Igrejas calvinistas são verdadeiras escolas de liderança e exemplos
de democracia, praticando eleições diretas em todas as suas entidades internas.

Calvino, inteiramente em sintonia com os movimentos políticos e sociais de sua
época, entendeu que o emergir dos estados nacionais europeus, o desenvolvimento do
comércio e da classe burguesa, e a vasta expansão do mercado financeiro exigiram uma
revisão da retrógrada proibição da prática de empréstimo a juros, nova conceituação do
trabalho como vocação de Deus, o incentivo de uma mentalidade de poupança e de
investimento, além de uma rígida ética que preconizava um estilo de vida simples e
frugal, e a riqueza como resultado do aumento da produtividade por meio do trabalho.

Calvino tornou-se, assim, um dos pais do capitalismo moderno, pioneiro da justiça
social e dos direitos humanos. Somos herdeiros da mesma fé bíblica, na perspectiva
reformada; vimos a público para afirmar que Calvino deu importante apoio à cultura e às
ciências médicas, encorajando o estudo científico da natureza. Aprovou e incentivou o
estudo da medicina e da astronomia.

Não fora o impulso do calvinismo à ciência na Inglaterra, dificilmente a humanidade
teria chegado a física newtoniana.

Outra importante contribuição de Calvino para o avanço da ciência foi o seu combate
ao literalismo bíblico. Em sua obra, ele não visava apenas a uma reforma espiritual ou
doutrinária na vida da Igreja, mas também a uma intervenção transformadora na cultura
e na história, em nome da Jesus e para a glória de Deus.

De acordo com a doutrina de Calvino não há dicotomia entre cristianismo e cultura,
ciência e fé: Deus é o autor e senhor soberano sobre toda a ordem da criação. Ao pensador
calvinista não é próprio fazer distinção entre as esferas da atividade divina e humana
nos campos da cultura, da ciência, da fé e da história. O Deus-Criador convidou o homem
a ser o cooperador na obra de sua criação.

O cientista verdadeiro e sincero age sobre a criação com a bênção e mediante
convite do Criador. A ciência pesquisa a verdade, a fé a proclama. Deus opera e o homem
coopera nas fantásticas iniciativas da clonagem humana de órgãos, visando ao bem do
ser humano, à melhor qualidade de vida e à glória de Deus, em termos últimos e finais.

(Continua no próximo domingo)



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.

CRIANÇAS ESTÃO REUNIDAS
DURANTE O CULTO VESPERTINO
O Trabalho com as crianças
durante todos os domingos à noite
já começou. Pais, tragam as
crianças e vamos juntos louvar ao
Senhor. Este trabalho está sob a
coordenação de nossa irmã Luzia
Velloso e uma equipe de irmãos e
irmãs.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS
TERÇA-FEIRAS
Nossa reunião semanal, às terças-
feiras está de volta. É tempo de
nos congregarmos e orar. “Muito
pode a súplica do justo”. Começa
às 19h e termina às 20h. Participe
e seja abençoado.

APRENDENDO ARTESANATO
Na próxima terça-feira será o
último dia do “Aprendendo
artesanato”. Você ainda pode vir e
ser abençoada compartilhando
talentos e, também, aprendendo.
O horário é das 14hs às 17hs. Esta
iniciativa é para quem quer
aprender. Na terça-feira, dia 19, a
Oficina Ester Nascimento retoma
suas atividades.

PASSEIO DA UPA
Já separe essa data – Sábado, dia
16 de fevereiro, com previsão de
saída às 15h. Fale com o Rev.
Diego, Bianca, Tagore, Deborah ou
Aline e fique por dentro do que vai
acontecer.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 23 de fevereiro, sábado. Se você
deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe
não está na hora de você tomar
essa decisão.



ALMOÇO COMUNITÁRIO
No dia 24 de fevereiro, após o Culto
Matutino, realizaremos nosso
primeiro almoço do ano. Neste
mês estará sob a coordenação da
UMP. Você já pode fazer sua
inscrição com a diretoria da
mocidade. O valor é de R$ 25,00.

KOINONIA
Esta é uma programação de estudo
e comunhão promovida pela UMP
que continuará este ano. O primeiro
encontro está marcado para o dia
25 de fevereiro, na residência do
Diác. Faustino e Julia, às 19h30min.
Esta é uma programação da
mocidade para a mocidade.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em nossa
Igreja no domingo passado nossos
irmãos Ana Paula G. S. Oliveira,
Andrheya Brasil Dória, José Osvaldo
Fontoura de C. Neto, Maria Pires
Ramos, Rafael Silveira Costa e
Ricardo Fava. 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, Eunice Paredes Pina,
Ivanete da Silva de Carvalho, Jaira
Botelho Moura, Marcos Muniz,
Naly Miranda (idosa), 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: Anália Mol Ribeiro de Souza
(2542-3600),Silvania Heringer de
Melo (96952-1672), Felipe
Fonseca Jarque (3902-2417),
Larissa Regly Leal Ribeiro (2565-
7656), Luthero Winter Moreira
(2274-2930), Eliane Vicente
Rodriguez (2275-3524); Dia 12:
Katia Regina da Silveira Barcellos
(2524-5270), Estêvão Chaves do
Nascimento (3215-3981), Deuzélia
Ribeiro Amorim Dutra (3083-
7677); Dia 13: Danilo Fonseca
Jarque (2424-1582), Eduardo
Alves Chagas (97390-9336), Odila
Borges Coelho de Sousa Carvalho
Braga (bragas@netvigator.com);
Dia 15:Andréa Cavalcante Peixoto
Oliveira (3083-0652); Dia 16:
Marlon Sansão Feitosa (2543-
6380);



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: André Ribeiro

Diáconos: Rogério Andrade, Marco Aurélio e

Fábio Severino

Recepção: Manhã:Márcia Nóbrega e Deuzélia Dutra

Noite:  Sonia Leite e Izabel Nascimento

Música:  Coro Marcello Ganter/Stella  Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dr. Mário Filipe e Enf. Silvania

Som: Bruno Nóbrega

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Vitor Camarinha

Diáconos: Felipe Silveira, Aureliano Dutra,

Leonardo Medeiros.

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Deuzélia Dutra

Noite:  Afia Mendes e Sonia Leite

Música:  Coro Marcello Ganter/Stella  Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dr. Mário Filipe e Enf. Afia 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
21 NC – Deus de Abraão
Oração de adoração e louvor
37 NC – O Santo Nome

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 138
68 NC – Necessidade

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Só Jesus”

Aniversariantes da Semana - NC 396

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
63 NC - As muitas Bênçãos
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Graça e Verdade”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

186 NC – O Lar do Céu
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:
“Liberdade aos Cativos”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio

Prelúdio: Faz chover

Saudação e acolhimento

Cântico: Cristo vem me buscar

Oração de adoração e louvor

Cântico: Teu amor não falha

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 8

Cântico: Segurança

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Jesus, em tua presença

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Andando sobre as águas

Bênção

Tríplice Amém

Cântico: Maravilhosa graça
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                                   Botafogo  
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº 02- 10 de fevereiro de 2019                                                                                                                                            

     Na matemática de Deus , só somar e multiplicar! 
       “Assim , pois , não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só destes 

pequeninos.” Mateus 18:14 
         “Alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida.” Lucas 15:6b 
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              A excursão na floresta estava indo muito bem até que tia Luzia percebeu que o 
Marcinho não estava no grupo.  
         - Gente, atenção, cadê o Marcinho? Alguém viu? Onde ele está?  
         - Quem?O Marcinho, aquele chato? Deixa tia, ele aparece depois.  
          - Ele deve estar querendo chamar atenção. Se escondeu só pra gente ficar apavorado. 
         - Daqui a pouco ele aparece, é assim mesmo. 
        - Deixa ele sumido mesmo, tia, a gente está aqui. Vamos embora, só nós. 
         - Não turma, ele sumiu e nós vamos procurar. Não saio daqui sem ele. Marcinho é tão 
importante quanto qualquer um de nós.  

  
            Na visão dos coleguinhas da turma, o Marcinho não merecia ser 
encontrado. Era um chatinho e sumiu pra chamar a atenção, só para 
“aparecer”. Mas essa não era a opinião da tia Luzia.  Seu olhar para o Marcinho 
era diferente. Na verdade , todos deveriam ter esse mesmo sentimento . Porque 
aos olhos de Deus todos somos iguais, e Ele não faz diferença entre as 
pessoas .  Deus enviou seu Filho ao mundo para mostrar que, para Ele, todos 
somos iguais e que podemos contar com seu amor e proteção. 
            Jesus recebia pecadores que gostavam de ouvir sua palavra. Ele 
enxergava nas pessoas a imagem e semelhança de seu Pai Alguns homens, os 
fariseus, criticavam todo esse carinho de Jesus com os pecadores. Então Ele 
contou uma história (parábola) onde comparou as pessoas com ovelhas em um 
rebanho. Ele disse para imaginarem um rebanho com 100 ovelhas, onde uma 
delas se perdeu. O pastor, inconformado vai em busca da que se perdeu . 
Parece estranho procurar uma fujona, já que ainda restavam 99. Quando 
encontra fica muito alegre, a coloca nos ombros e faz uma festa. Jesus quis 
mostrar que, para o pastor, as ovelhas são todas importantes. Nosso pastor é 
Jesus e nenhum de nós é esquecido por Ele. Não importa o quanto a pessoa é 
errada, Deus sempre irá ao seu encontro. Ele não faz contas de subtrair ou 
dividir. Só somar e multiplicar. Entre nós, também devemos fazer o mesmo.  
 
                     Ah! Tia Luzia encontrou o Marcinho que, de fato, estava perdido. Todos se 
arrependeram de terem tido pensamentos cruéis e fizeram uma grande festa na escola. 

                                                                                                       Bjos , Tia Ilda                                                                                                
 (saiba mais em Mateus 18:10-14/ Lucas 15:3-7/Salmos 23)  
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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  estar com os amigos 
 na casa de Deus !  

Temos algum visitante?  
Bem vindos, no nome do Senhor!!  

                       
2-CÂNTICO : Deus tudo escuta- corinhos evangélicos 
O que você faz , o que você diz , Deus tudo escuta e tudo vê, vê , vê. 
Sim, Deus tudo vê , e escuta o Senhor , tudo o que faz ou diz você. 
 

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

4-Leitura Bíblica no mês de fevereiro– Salmos 24:1-2 

5-Versículo do mês de fevereiro para memorizar:  

“ ...Eu sou a luz do mundo; quem me segue  

não andará nas trevas; pelo contrário , terá a luz 

              da vida.” João 8:12 

                      
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : As aulas já vão começar! 

Vamos aproveitar esse  momento para  agradecer a Deus pela nossa 
família e  também  pela vida dos aniversariantes de fevereiro.E pedir 
que Ele abençoe esse ano na escola . 
 

7-Mensagem – Tia Ilda 
 
8- CÂNTICO : DEUS É TÃO BOM!!!! corinhos evangélicos 
Deus é tão bom , Aleluia (2X), Deus  é tão bom , é tão bom pra mim 

God is so good , Aleluia (2X) , God is so good, He’s so good to me 
Shu wa subarashii (3X) watashi no Shu 
Dios es tan bueno (3X) es tan bueno para mi 
Deus é tão bom , Aleluia (2X), Deus  é tão bom , é tão bom pra mim 
 
9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de fevereiro 

           "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 

ERIK FAZZI MARTINS  04/02 5 ANOS 

ESTEVÃO CHAVES DO NASCIMENTO 12/02 10 ANOS 

TIA GABRIELA  ( Sementinhas de Jesus) 07/02  

TIO EDUARDO ( Unidos por Cristo) 13/02  

VALENTINA COSTA GRANJA PINZ 24/02 4 ANOS 
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