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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
QUE TESOURO É ESSE?

Mt 13:44

Parábola curta, um versículo e cheia de figuras. Continuamos no ambiente rural.
Não há nada de estranho encontrar um tesouro enterrado. Na Palestina de então, era
comum as pessoas guardarem seus bens enterrando-os. Lembre-se de que não havia
bancos.

Por outro lado, numa região onde a guerra era comum, muitos enterravam seus
bens, morriam, perdiam, eram levados para a escravidão. Jesus aqui está utilizando
uma figura que era comum ao povo.

Não chegue a conclusões apressadas questionando o aspecto moral da parábola.
Jesus está enaltecendo um homem que age ardilosamente ao esconder um tesouro
encontrado?

Jesus se vale de um preceito rabínico mais do que conhecido: “achados pertencem
a quem os descobre; se alguém encontrar fruta solta, dinheiro solto.... pertencem a quem
os encontrou”1.

Mas, a grande tônica dessa parábola tange ao encontro de um homem que estava
no campo, provavelmente em seu trabalho e encontra um tesouro. Em seus afazeres
cotidianos, se defronta com algo precioso, seu trabalho objetivava conseguir exatamente
o que aquele tesouro lhe oferecia – suprimento.
Aqui emerge a primeira grande mensagem da parábola. O Reino dos céus, Deus, a
salvação que Jesus nos oferece é oferecida e encontrada onde nós estamos. Não vem
de ambientes e locais especificamente preparados para produzir espiritualidade. É
onde você está, do seu jeito, no seu trabalho, em suas tribulações, lutas, família,
desafios e incertezas.

Quando Jesus morreu na cruz “Eis que o véu do santuário se rasgou em duas
partes de alto a baixo; tremeu a terra, fenderam-se as rochas” (Mt 27:51). Isso não se deu
por acaso. Não é sinal mágico! É a garantia de livre acesso a Deus, através de Jesus. Não
precisamos de sacerdotes e intermediários para chegar a Deus.

Outra grande mensagem que recebemos dessa pequena parábola é que vale a
pena todo sacrifício para entrar no reino dos céus. No caso, aprendemos que é preciso
vender tudo o que tem. Aqui há uma verdade de grande valor: A salvação é de graça, mas
tem custo, tem valor! Isso é um libelo contra o “evangelho” fácil, descaracterizado, baseado
no que eu gosto, no que eu quero, em prosperidade, em vida cheia de.

Jesus nos ensina que: “Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é
digno de mim; quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim;
e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida
perdê-la-á; quem, todavia, perde a vida por minha causa achá-la-á” (Mt 10:37-39).

Por outro lado, você deve concluir que vale a pena fazer a vontade de Deus. Há
recompensa em Ser-lhe fiel, ser justo, verdadeiro e íntegro. A compra do campo não é
aposta no escuro é a certeza de que se adquire algo de valor inestimável.

A parábola nos chama à uma decisão. Vale a pena deixar, abandonar o que quer
que seja para aceitar e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas

Rev. Cid Caldas
1 BARCLAY, William. Comentário ao Evangelho de Mateus.  p. 515



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

GENOMA HUMANO (PGH) (Continuação)

Eis a base para os seguintes posicionamentos na perspectiva das ciências
médicas, e da ética cristã-bíblica e presbiteriana:

I – POSICIONAMENTO CIENTÍFICO

A evolução inexorável dos processos científicos e da descoberta de novas
metodologias para o estudo nos levam à fronteira do conhecimento humano,
principalmente nas biociências e na cosmologia. O recente anúncio do término
do sequenciamento do genoma humano e a corrida para a identificação de todos
os genes do “Homo sapiens” envolveram laboratórios de dez países e investimentos
superiores a três bilhões de dólares.

A importância do vulto de dinheiro e do envolvimento internacional denota
o quão estratégico e/ou vital para a humanidade é o conhecimento do
sequenciamento genético, ou seja, a identificação e manipulação dos pares de
genes, e a consequente “leitura” da produção de proteínas responsáveis pela
formação e funcionamento do organismo humano.

Em uma análise inicial, o genoma humano é constituído por um número
entre 31 e 39 mil genes. A euforia científica passa pela compreensão de que, em
pouco tempo, teremos o tratamento de doenças até então incuráveis, bem como
algumas respostas sobre o comportamento e a biologia humanas. Quando, em
1665, Robert Hoor identificou e nominou uma célula e suas organelas, propiciou o
ponto de partida para que, em 1953, Francis Crick e Robert Watson descrevessem
a estrutura, em dupla hélice, da molécula do DNA (ácido desoxirribonucleico), e
explicassem a produção de proteínas pelas células.

Após o completo sequenciamento do genoma humano, o próximo passo será
a leitura e a identificação do alfabeto e do idioma genético. A tradução das
informações contidas nas bases nitrogenadas de adenina, citosina, timidina, e
guanina elucidarão todo processo de fabricação das moléculas necessárias à vida.

Portanto o agora denominado “Projeto Proteuma” pretende compreender como
os genes interagem entre si e com as proteínas, tornando tão eficaz o código
genético. Investimentos governamentais superiores a 100 milhões de dólares, e
investimentos privados cinco vezes superiores (inclusive oriundos de
empreendimentos ligados ao ramo securitário) trabalham com a possibilidade de
lucros exorbitantes provenientes de patentes e royalties do domínio da
farmacogenética.

(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.

OFICINAS ESTER DOS SANTOS
NASCIMENTO
Na próxima terça-feira, dia 19, o
trabalho de nossas irmãs recomeça
com todo vigor. Este é um trabalho
da SAF no qual as irmãs se reúnem
e produzem uma grande
quantidade de material (bordado,
pintura, apliques, costura e etc.).
Acontece nas terças-feiras de 9h
às 17h. Você é convidada a
participar com seus dons e talentos.

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.

PLENÁRIA DA SAF NO PRÓ-
XIMO DOMINGO
Esta é a primeira Plenária do ano.
Você que é sócia da SAF precisa
estar presente. Será uma plenária
para começar bem o ano. Próximo
domingo, dia 24, às 16h.

DEVOCIONAL DA UPA
Domingo que vem, às 16h30min
nossos adolescentes estarão
reunidos. É a primeira do ano. Que
Deus dê a cada adolescente um
ano abençoado!

ATENÇÃO DIÁCONOS!
No próximo domingo, às
16h30min, haverá reunião da
Junta Diaconal.



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.

ESTUDO BÍBLICO
Todas as sextas-feiras, às 15h, aqui
na Igreja temos um estudo de
aprofundamento bíblico. Agora
estamos estudando a Epístola de
Paulo aos Romanos.

CRIANÇAS ESTÃO REUNIDAS
DURANTE O CULTO VESPER-
TINO
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.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Fabiana Arantes
Alves, Jefferson W. O. dos Santos
e Palmira Furtado Arantes. 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, Eliane
Cristina Soares, Elzi Scliar,
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: Schirley Regly e Silva
(3038-5300);Dia 19: Jonas
Campos Pereira Feitosa (2543-6380),
Daniel Beltrão Jarque (2591-2602);
Dia 20: Maria de Lourdes Souza
Arruda (2543-3964); Dia 21: Josefa
Gonçalves de Araujo Benedito
(2512-4813), Kátia Victorio de Araujo
Costa (2286-2044);Dia 22: Natalia
da Silveira Barcellos (2542-5270),
Líbera da Costa Rodrigues (2551-
7657).



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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Paulo Nascimento

Diáconos: Thiago Leite, Pedro Rocha e Joaber

Sales

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sonia

Leite

Noite:  Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música:  Inês Jarque / Quarteto 4Cantos

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dr.a Sulamita e Enf. Renata

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
14 NC – Louvor
Oração de adoração e louvor
38 NC – Louvores sem Fim

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 1
152 NC – Onisciência Divina

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Ele é meu e teu
Senhor”

Aniversariantes da Semana - NC 396

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
92 NC - A Fé Contemplada
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Tantas coisas
belas”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Digno é o cordeiro”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
341 NC – Vera Páscoa
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Bênção Gaélica”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Meu respirar
Saudação e acolhimento
Cântico:  Eu vejo a glória
Oração de adoração e louvor
Cântico: Casa de Deus
Cântico: Eu amo a tua casa

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 50
Cântico: Sonda-me, Usa-me
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Tudo entrego a Ti
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Faz Brilhar
Mensagem: Presb. Esequias Salles

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Ainda que a figueira
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Ousado amor



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 4 nº 03- 17 de fevereiro de 2019                                                                                                                                            

     Ir além, sem medo.  
       “...Não temas , crê somente” Marcos 5:36b 

         “Entrega o teu caminho ao Senhor , confia nele, e o mais ele fará.” Salmos 37:5 
“Em me vindo o temor , hei de confiar em ti.” Salmos 56:3 

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

              Meu pai amava a praia e sempre que podia ia dar um mergulho. Ele dizia 
que não acreditava que pudesse existir algum morador do Rio de Janeiro que não 
aproveitasse o mar. Dos 4 filhos, certamente fui eu que herdei essa afinidade com a 
areia nos pés, o barulho das ondas e o sol na pele . Com certeza, meu pai sabia o 
que era bom!  
               É claro que eu era a que mais o acompanhava aos passeios pelo litoral. 
Mas eu tinha medo de ir mais para o fundo, onde a água do mar já alcançava o 
pescoço. Meu pai era corajoso! Ia bem longe, bem fundo no mar e nadava cruzando 
de um lado ao outro paralelo à praia. Quanta coragem! E depois me chamava: 
           - Anda, pode vir, eu te seguro!  
           - Calma, pai, ainda não. Espera um pouquinho...  
           - Não acredito que você está com medo... vem nadando , aqui eu te apoio . 
Vamos combinar, vou contar até três e você vem. Confia! Um , dois....  
           E nem precisava chegar ao três . Antes disso eu já estava ao lado dele, no 
fundo, sem medo, segurando na sua mão. Tranquilo. No meu pai eu confiava!  
  
         Quando precisamos fazer algo difícil ou que representa algum perigo, é 
bom acreditar que alguém mais seguro nos ajudará. Mas, para aceitar essa 
ajuda é preciso confiar inteiramente nessa pessoa. Você acreditaria em mim se 
eu dissesse para você andar de olhos fechados na rua, segurando apenas na 
minha mão? Tenho certeza que, após tropeçar no primeiro buraco, você já não 
iria mais adiante me usando como guia.  
            A história bíblica de hoje fala em confiança. Na fé de um pai, Jairo, 
preocupado com sua filha doente. Jairo foi ao encontro de Jesus e 
“insistentemente suplicou” que ele salvasse sua filha. Quando viu que Jesus o 
atendeu, nesse exato momento, foi tomado de tanta segurança que nem se 
preocupou quando, no caminho, outra pessoa doente pediu ajuda e foi curada 
por Jesus. Essa “parada” no caminho atrasou um pouco a chegada à casa de 
Jairo e a menina já havia morrido. Jesus desafiou Jairo: “Crê somente”. Jairo 
provou que tinha uma grande fé na pessoa mais poderosa do universo e sua 
filha voltou à vida. Jairo é um grande exemplo de fé e devemos fazer como ele, 
colocando nossa confiança no grande poder de Deus.    Bjos , Tia Ilda                                                                                                                                                                 
 (saiba mais em Marcos 5:21-43/ Salmos 56/ Isaías 12:1-6)  
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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 : 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: Nosso Deus é maravilhoso  
e poderoso!!! Vamos dizer isso a Ele? 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 começaram! 

Vamos aproveitar esse  momento para  agradecer a Deus pela nossa 
família , pelas aulas e  também  pela vida dos aniversariantes de 
fevereiro. 
  

7-Mensagem – Tia Ilda 
 
8- 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. 
 
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 

TIA GABRIELA  ( Sementinhas de Jesus) 07/02  

ESTEVÃO CHAVES DO NASCIMENTO 12/02 10 ANOS 

TIO EDUARDO ( Unidos por Cristo) 13/02  

VALENTINA COSTA GRANJA PINZ 24/02 4 ANOS 
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