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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

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.



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.

VISITA AO ABRIGO
PRESBITERIANO
As atividades das sociedades
internas já começaram e estão em
pleno vapor. A UMP e UPH estão
convocando os irmãos para estarem
juntos na visita que farão ao Abrigo
Presbiteriano no próximo sábado, dia
02. Oportunidade de levar carinho,
ter comunhão e compartilhar a

Palavra de Deus para as senhoras
que residem ali. O combinado é sair
da Igreja às 14h. O Abrigo fica na
Rua Lins de Vasconcelos, 417 – Lins.

APRENDENDO ARTESANATO
A Oficina Ester Nascimento
continua a realizar 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 é 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 ESTER NASCIMENTO
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.

MUITO OBRIGADO ÀS CRIANÇAS
DA IGREJA DE BOTAFOGO
Temos a satisfação de agradecer-
lhe pela doação feita ao INPAR de
40 (quarenta) brinquedos novos e
diversos brinquedos usados em
perfeito estado. Cumpre-nos
enaltecer o seu elevado gesto de
nobreza, amor ao próximo e
fraternidade cristã, cumprindo, com
eficácia, os relevantes
ensinamentos do Senhor Jesus, o



grande amigo das crianças.
Rogamos ao nosso maravilhoso
Criador que continue abençoando
a preciosa vida de todos. Pelo que
os distintos irmãos fazem pelo
INPAR e por nossas crianças, lhe
transmito o nosso: Muitíssimo
obrigado!!! Presb. Antônio Claudio de
C. M. da Silva (Diretor Presidente)

TRABALHO INFANTIL DURANTE
O CULTO VESPERTINO
É isso mesmo! Este ano estamos
começando o trabalho com as
crianças durante todos os domingos
à noite. Vamos começar no dia 03
de fevereiro. Pais, tragam as
crianças e vamos juntos louvar ao
Senhor. Este trabalho estará sob a
coordenação de nossa irmã Luzia
Velloso e uma equipe de irmãos e
irmãs.

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.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Bruce Esteban Amigo
Lara, Iara Mendes e Jaqueline
Lopes. 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
Dia 28: Claudia Cabral Mosca Duarte
Glória (2254-7906), Luana Florence
Batista Gois Rocha (2577-7071); Dia
29: Daniel Bruno da Silva Feitosa
(2543-6380); Dia 01: Ester dos Santos
Nascimento (2261-0498); Dia 02:
Ester Alves Leitão (2527-4369),
Arlindo Gomes Sales (2275-1066),
Pedro Faustino Guimarães Portes
Sobrado (3253-0298)



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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: José Baía, Faustino Filho e Thiago

Leite

Recepção: Manhã:Solange Ribeiro e Afia Mendes

Noite:  Ana Benincasa e Marcia Nóbrega

Música:  Coro Marcello Ganter/Stella  Junia

Noite: Coro Marcello Ganter / Stella Junia

Assistência Médica: Dra. Sulamita e Enf. Célia

Caldas

Som: Marcos Victorio

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: Raner Soares da Silva: “Oração”

Saudação e acolhimento
47 NC – Louvor e Glória
Oração de adoração e louvor
24 NC – Convite ao Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 19
127 NC – Hora Bendita
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Raner Soares da Silva: “Confio em Deus”

Aniversariantes da Semana - NC 396

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
62 NC - Hino de Gratidão
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Raner Soares da Silva; “Sonda-me”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

177NC – Firme nas promessas
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Raner Soares da Silva: “Autor
da minha fé”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio

Prelúdio: Tu és soberano

Saudação e acolhimento

Cântico: Me derramar

Oração de adoração e louvor

Cântico: Ao único

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 98

Cântico: Oração

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Tua graça me basta

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Oceanos

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Toma o meu coração

Bênção

Amém Quíntuplo

Poslúdio: Dono do meu coração



Para Pensar
PEQUENOS COMEÇOS

Mt 13:31-32

Esta é uma das parábolas mais simples, belas e inspiradoras. Fala de uma semente
– a mostarda.

Há alguns anos atrás havia um programa de televisão que se chamava “pequenas
empresas, grandes negócios”. Fiquei com esse nome gravado em minha mente até hoje.
O título do programa já era em si, um convite para empreender, para ousar, para não se
conformar com o tamanho da empresa e aproveitar as oportunidades. Há cada domingo,
o programa apresentava a história de sucesso de pequenas empresas que alcançaram o
sucesso.

Jesus utiliza a figura do grão de mostarda exatamente por ser ela muito pequena.
Na verdade, ela não é o menor dos grãos. Por sinal, Jesus utilizou, em outra passagem, o
grão de mostarda com o mesmo sentido – de algo muito pequeno: “Pois em verdade vos
digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para
acolá, e ele passará. Nada vos será impossível” (Mt 17:20).

Nesta parábola não há nenhum exagero. A pequena semente de mostarda cresce
e se torna numa grande árvore muito alta e frondosa; seus galhos são fartos e produzem
muita sombra. Em árvores de mostarda era comum ver as aves pousarem e fazerem
seus ninhos.

Jesus está nos ensinando que não devemos nos impressionar com o começo
pequeno do Reino dos céus. É assim mesmo, começa pequeno, é aparentemente pequeno,
mas cresce e dá abrigo e ninho em seus ramos.

Este é um grande exemplo para sua vida. Pense nisso e não jogue fora suas pequenas
sementes, nem sua sementeira. As ideias que mudaram o mundo começaram com
uma pessoa. O testemunho de fé deve começar por uma pessoa, pois uma mulher e um
homem inflamado pelo amor de Cristo acende o fogo em quem está a sua volta.

Não se esqueça que a Reforma Protestante ocorrida e celebrada no dia 31 de outubro
começou no coração de um homem, Martinho Lutero, e transformou a Igreja e o mundo.

Jesus está nos estimulando mostrando que não devemos nos desiludir com as
condições da vida, da família e da Igreja. Devemos testemunhar onde quer que estejamos.
Somos pequenos começos a partir do qual Deus faz crescer o reino Dele.

Esta realidade não se encerra, pois, o plano do Senhor é que o Reino dos Céus
alcance a todos os reinos e poderes da terra.

Agora, repare que nessa parábola o tema não se encerra na semente, na árvore
que é gerada, nem na realidade do Reino dos Céus. Ela traz mais um fato que não pode
passar desapercebido – a árvore cresce para aninhar aves.

Aqui reside uma grande lição – bênção recebida, precisa ser bênção compartilhada.
Os nossos pequenos começos precisam abençoar aos nossos semelhantes
indistintamente. Pense nisso!

Rev. Cid Caldas



CARTA PASTORAL  DA IPB SOBRE O DÍZIMO (Continuação)

6. OBJEÇÕES E RESPOSTAS1

OBJEÇÃO 3: A única referência sobre o dízimo nas epístolas é um comentário sobre

o sistema levítico.

Resposta: É verdade que a única referência ao dízimo (no sentido literal) nas

epístolas se encontra em Hebreus, num contexto em que o sistema sacerdotal é

abordado. Contudo, o argumento do escritor da carta é que o sacerdócio de Jesus

é superior ao levítico, pois Cristo é eterno e seu sacerdócio foi representado no

ministério de Melquisedeque, que prefigurava o Messias (Hb 7). O que deveria

causar a mudança da lei seria alteração do sacerdócio, mas o sacerdócio de Cristo

não foi mudado desde Melquisedeque. Dessa forma, ao entregar o dízimo a

Melquisedeque, o crente Abraão o entregou a Cristo e, por meio dele, todos os

seus descendentes levitas. Ao invés de provar a ilegitimidade da entrega dos

dízimos pelos cristãos, essa referência parece confirmá-la.

Objeção 4: A contribuição estabelecida no Novo Testamento é voluntária e não

proporcional.

Resposta: Certamente não há nenhuma indicação da existência do dízimo

tributário, como mais tarde foi desenvolvido na nação de Israel e permanece até

os dias atuais. Todavia, deve-se observar que não existe nenhuma contradição

entre o ato voluntário e a entrega proporcional. Ao escrever sobre a contribuição

dos macedônios, Paulo afirma que: “na medida de suas posses e mesmo acima

delas, se mostraram voluntários” (2Co 8.3). Com isso eles agiram voluntária e

proporcionalmente em suas contribuições. O princípio da proporcionalidade indica

que a condição financeira não é o critério determinante na contribuição cristã.

Ao obedecer a proporção do mínimo de 10%, todos contribuem igualmente.

(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.
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CULTO DAS CRIANÇAS 
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    Mas... que ordem estranha !?!? 
                                       “Fazei tudo o que ele vos disser.” João 2:5b 
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          Cada ordem esquisita...  
           Tem algumas ordens que parecem tão estranhas que dá a impressão de 
que não devemos cumpri-las. O evangelista João escreveu uma historia onde 
Jesus dá ordens muito estranhas, e Maria, sua mãe, sugere que as pessoas 
cumpram essas ordens. E, nessa história, a obediência dos empregados chama 
a atenção.  
            Aconteceu durante uma festa de casamento numa aldeia chamada Caná, 
na Galiléia, e é considerado o primeiro milagre de Jesus. Os convidados 
estavam ali como testemunhas do acontecimento, e Jesus, seus discípulos e 
sua família estavam entre os convidados. As festas de casamento duravam sete 
dias ou até mais e grande parte do tempo era gasta comendo e bebendo. E a 
bebida, que era o vinho, acabou!  
             Maria devia estar ajudando na festa porque foi ela quem trouxe essa 
notícia. Que vergonha... Não planejaram que isso podia acontecer! Então, Maria 
falou com os empregados para fazerem tudo o que Jesus dissesse.  
             Primeira ordem esquisita: pegar as talhas (grandes vasilhas de pedra) 
que ficavam na entrada. Essas talhas não eram para serem usadas com 
bebidas, mas com água para os rituais de purificação dos judeus. Será que 
Jesus não entendeu o que Maria disse? O problema da festa era vinho e não a 
purificação. Mas os empregados OBEDECERAM. 
            Segunda ordem esquisita: estava faltando vinho e Jesus disse para 
encherem 6 talhas , cada uma com uns 120 litros de ...água??? Quanto tempo 
deve ter demorado para encherem 6 super vasilhas com essa água toda? Para 
isso devem ter ido ao centro da aldeia até o poço, enchendo de balde em balde. 
Será que os empregados ficaram conversando sobre essa ordem estranha, 
pensando em não cumpri-la? Não sabemos, mas eles OBEDECERAM.  
            Terceira ordem esquisita: levar um pouco do que tinha na talha para que 
o organizador da festa pudesse provar. Provar água? Os empregados devem ter 
ficado com medo de uma bronca. Mas OBEDECERAM.  
            E qual foi a recompensa para a obediência? A água já não era mais água. 
Tinha sido transformada em vinho. E não era vinho o que estava faltando? Olha 
ele aí!!! Assim o casamento continuou, sem faltar nada. Ordem de Deus, não se 
discute, nem pode ser modificada. Pode parecer estranha, mas certamente o 
resultado será para honra e glória de dEle.                    Bjos , Tia Ilda                                                                                                
 (saiba mais em João 2:1-12/ Salmos 128/ Provérbios 3 e 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=RUhOWwbRCho 
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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 Luzia  
 

 
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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