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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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Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
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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
VOCÊ ENTENDEU? PERGUNTA JESUS

Mt 13:51-52

Uma das coisas mais difíceis na vida é nos fazermos entender. Há ideias,

conceitos, situações, circunstâncias que são absolutamente claras para nós, mas

não a são para os outros. Por isso, precisamos nos explicar, esclarecer e deixar

patente o que se quer, o que se está sentindo e/ou a sinceridade das intenções.

Nos relacionamentos, esta é a grande fonte das discórdias - fazer-se entender.

Assim termina a conversa por parábolas. Jesus pergunta aos seus discípulos

se eles entenderam. Os discípulos vieram com toda a sua herança cultural e

religiosa. Traziam o conhecimento que tinham da história, da Lei e dos profetas.

O exemplo do escriba versado diz exatamente isso – você traz toda a sua

herança cultural e este cabedal não é desprezado por Jesus. Ele é utilizado para a

melhor compreensão do propósito de Deus em Jesus. O conhecimento que se

tem é iluminado pela mensagem salvadora de Jesus.

O que isso quer dizer? O cristianismo não é obscurantista. Sua história é

renovada, redimensionada, permeada e perscrutada pela mensagem salvadora

de Jesus.

Jesus nunca teve a intenção de fazer lavagem cerebral naqueles aos quais

trouxe a palavra de salvação. Jesus quer colocar todo o nosso conhecimento sob

uma nova luz a fim de que o empreguemos de uma nova forma.

Por outro lado, Ele sabe que todos nós temos dons, talentos e capacidades e

que estas não devem ser abandonadas. Curioso que há muitas pessoas que vivem

o Evangelho da castração, do não pode, do não deve. O evangelho da negação. Ledo

engano.

Não temos que abandonar estudos, negócios, aptidões e talentos porque nos

tornamos cristãos. Precisamos, sim, administrá-las como um cristão.

Não se esqueça que Jesus não veio esvaziar sua vida; Jesus não veio

empobrecer sua história; reduzir seu raio de ação ou limitar seu crescimento.

Não se esqueça do que Ele disse: “eu vim para que tenham vida e a tenham em

abundância” (Jo 10:10).

“Aqui vemos Jesus dizendo aos homens que não abandonem seus tesouros,

e sim que os empreguem de maneira mais maravilhosa porque o fazem à luz do

conhecimento que Ele lhes deu” (BARCLAY).

Rev. Cid Caldas



HISTÓRIA DA SAF-BOTAFOGO

Este texto foi escrito por Eulita Martins por ocasião do centenário da Igreja. Publicamos
hoje um extrato:

É hora de relembrar o passado: “A 07 de março de 1906, com a presença dos Revs.: Álvaro
Reis, pastor da Igreja Presbyteriana do Rio de Janeiro e José Osias Gonçalves, então pastor da
Congregação em que trabalhamos, foi organizada esta sociedade com 17 sócias, adotando-se
para o seu governo os estatutos da Sociedade Auxiliadora de Senhoras da Igreja Presbyteriana
do Rio”. Sua primeira presidente foi a Sra. Nephalia de Cerqueira Leite Gonçalves, esposa do
Rev. Osias Gonçalves, tendo como Vice-Presidente a Sra. Gemina dos Sanctus, a qual em 1907
substituiu a Sra. Nephalia na presidência da Sociedade. Através do órgão oficial da Igreja
Presbiteriana do Brasil de então, o Puritano, vivenciamos os primórdios de nossa SAF na publicação,
sobre a comemoração do seu primeiro aniversário em 07 de março de 1907, sob a Presidência da
Sra. Gemina dos Santos, quando os ilustres convidados presentes usaram da palavra, manifestando
todo o seu júbilo pela efeméride: os Rev. Álvaro Reis, pastor da Igreja-mãe; Rev. Franklin do
Nascimento, pastor da Igreja do Riachuelo; Sra. Florzina Freitas de Almeida, Vice-Presidente da
SAF-Rio e a Sra. Eugenia Mazza do Nascimento, Presidente da SAF-Riachuelo. Nessa ocasião, a
Sra. Presidente apresentou um breve relatório das atividades realizadas até aquela data: “As
reuniões durante o anno findo correram animadas e o número de sócias atinge hoje a 32. O
aumento de obreiras no curto espaço de um anno é bastante animador. ( ... ) Somos poucas
ainda; mas devemos confiar no Senhor omnipotente e animadas trabalhar sem intermissão,
porque Christo cumprirá conosco Sua promessa: Eu estarei convosco até a consumação dos
séculos. ( ... ) Esperamos porém, em Deus que daqui a 2 ou 3 anos ella será grande e rica em
fructos de honra e glória a Deus e na dilatação do Reino de nosso Senhor e Salvador Jesus
Christo – Amém”.

As palavras da presidente foram proféticas. À medida em que os anos foram se passando,
no relógio do tempo, a SAF foi aumentando em número e em realizações: colaborando na
evangelização e angariando meios para a compra de um terreno para a construção do Templo.

Transcrevemos a saudação da Presidente da SAF em 1956, Sra. Maria Adelaide Severino
da Silva, esposa do Reverendo Stelleo, pastor da Igreja naquela época: “Dentre os inúmeros
privilégios que o Senhor em sua misericórdia me tem dado, destaco este, de ter sido eleita
presidente da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, no ano em que nossa Igreja está completando
o seu cinquentenário de organização. Alegra-nos saber sobre o início desse trabalho entre nós,
lembrar o heroísmo daquelas que nos precederam e que ‘pela fé’ lançaram as bases dessa
organização que é hoje em dia um motivo de alegria para a Igreja Presbiteriana de Botafogo.
Encontrei neste departamento de nossa Igreja um grupo de senhoras verdadeiras auxiliadoras
no trabalho, por vezes árduo, na Seara do nosso bom Mestre e Salvador Jesus Cristo.

Temos tido como preocupação primeira a evangelização a fim de ganhar almas. (...)
Entretanto não temos esquecido de todas as Causas de nossa Igreja Presbiteriana, e, sempre
que solicitadas atendemos aos apelos que nos chegam de vários setores de atividade da Igreja
em nossa Pátria. (...)

Continuamos todas rogando a Ele que nos dê a oportunidade de prosseguir assim até o
final de nossa carreira: “verdadeiras embaixatrizes, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na
luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus”.

Eulita Rufino 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.

BEM-VINDA ANA MARIA
PRADO
Nossa irmã é a MD Presidente da
Confederação Nacional do
Trabalho Feminino da Igreja
Presbiteriana do Brasil. Está entre
nós desde ontem e será a
mensageira no Culto Matutino
participando das celebrações do
aniversário de nossa SAF. Muito
obrigado Ana Maria por sua
presença e nossa oração é que
Deus a use na pregação da Palavra.

SAF COMPLETA 113 ANOS DE
EXISTÊNCIA ORGANIZADA
Hoje celebramos o aniversário da
SAF-Botafogo. Como sempre
fazemos nossas irmãs participarão
do Culto Matutino dirigindo as
diversas partes do culto.
Agradecemos a Deus por um
trabalho que ao longo de toda a
sua existência de nossa Igreja tem
abençoado vidas.

WORKSHOP GASTRONÔMICO
Esta é uma nova programação que
a SAF oferece para a Igreja. Vamos
aprender a fazer novos pratos com
renomados “Chefs”. A primeira
programação será no dia 24 de
março, às 14hs no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues. Nesta
primeira edição você aprenderá a
fazer um delicioso pão recheado
(Eu garanto que é divino!). A
professora será a Chefe
Internacional – Márcia Nóbrega.
Faça sua inscrição com a diretoria
da SAF

DIA DE COMUNHÃO PARA A
FAMÍLIA
O grupo que constituímos para
trabalhar com casais em nossa
Igreja, recebeu o sugestivo nome
de “Bem Casado”. Eles estão nos
convidando para a primeira
atividade – Um dia de comunhão
no Sítio Renovo próximo a Itaboraí.



Será no sábado, dia 30 de março,
com saída da Igreja. O custo é de
R$ 65,00 por pessoa. Você pode
levar as crianças que haverá
programação para elas. Faça sua
inscrição com os casais: Julia
Régis/Leonardo Coelho; Julia
Marques/Faustino Nascimento;
Claudia Cruz/Raner Soares da
Silva.

NOVO HORÁRIO DA CLASSE
DE JOVENS
Atendendo ao pedido da Diretoria
da Mocidade, estamos iniciando
hoje a Classe de Jovens em um
novo horário, às 9h30min.
Convocamos a juventude da Igreja
a se empenhar em estudar a
Palavra de Deus e, assim, crescer
espiritualmente.

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

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 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.

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.

ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossa irmã Áurea Miombo
Nhavene. Que Deus a abençoe e
que possamos vê-la outras vezes.



ANIVERSARIANTES
Dia 11: Elzi  Lemes Scliar (2295-
3672); Dia 12: Bruno da Cunha
Freire Jarque (2591-2602); Dia 13:
Marcia de Oliveira Cordeiro (2539-
5792), Felipe Szendrodi Dourado
Teixeira (3559-3553); Dia 14: Nalva
Pereira Caldas (2568-2203), Maria
Cleiane Marques do Carmo (2286-
2057); Dia 15: Sergio Pinto
Nascimento (2261-0498), Vânia
Viana Regis (2552-0870), Dia 16:
Stila Borges Coelho de Sousa (2265-
1113), Thiago Louro da Silva Leite
(3442-1901).

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.

CONTRIBUIÇÕES PARA A
IGREJA

Banco Bradesco

Ag. 2509

Cc.: 0010012-9

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Felipe Silveira, Rogério Andrade e

Michel Jarque

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega, Deuzélia Dutra

Noite:  Sonia Leite e Izabel Nascimento

Música: Stella Junia / Coro Marcello Ganter

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dr.Mário Filipe e Enf. Célia

Caldas

Som: Bruno Nóbrega

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: Leonardo Medeiros, Joaber Sales e

Pedro Rocha

Recepção: Manhã: Solage Ribeiro, Deuzélia Dutra

Noite:  Sonia Leite e Afia Mendes

Música: Stella Junia / Coro Marcello Ganter

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra Ilda Marques e Enf. Célia

Caldas

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
18 NC – Deus dos Antigos
Oração de adoração e louvor
14 NC – Súplica do Redimido

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 91
122 NC – Necessitado

Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Preciosa Graça”

Aniversariantes da Semana - NC 396

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
33 NC – Maravilhas divinas
Oração Diaconal de Dedicação

AÇÕES DE GRAÇAS PELO ANIVERSÁRIO DA SAF

Palavra da Presidente
325 NC – Aspiração feminina
Oração de ações de graças

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Um Cântico ao
Senhor”
Mensagem: Sra. Ana Maria Prado

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Maior Amor não há”
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: “Rio da Judéia”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Vim para adorar-te
Saudação e acolhimento
Cântico: Ao erguermos as mãos
Oração de adoração e louvor
Cântico: Teu amor não falha

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 19
Cântico: Deus é Deus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Nosso general
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: A começar em mim
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Nosso Deus



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 5 nº - 10 de março de 2019                                                                                                                                            

     Inclusão : a bondade de Deus        
         “Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use a bondade de Deus para com ele?” 

 2 Samuel 9:3 
   “...Reconheço , por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas;”  Atos 10:34b 
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           Apesar de não ser o maior dentre todas as espécies de dinossauros, o 
Tiranossauro Rex era o mais temido do planeta. Seus dentes poderosos serviam para 
comer o que ele mais gostava: carne. Mas, por causa de um infeliz acidente, o T rex 
da minha história, definitivamente ficou... sem dente...desdentado...,completamente... 
BANGUELA. Tudo por culpa da pressa na hora de morder um pedaço de carne que 
estava em cima da pedra. Na pressa, mordeu a pedra... e aí... 
          Bem, mas, na minha história com dinossauros também aparece o 
Argentinossauro,um simpático grandão (quase cinco vezes maior) , vegetariano, que 
olhou com amor para o problema do valentão T.Rex. Com uma habilidade quase 
humana ensinou ao amigo carnívoro como amassar a carne com a poderosa cauda e 
os pés .Depois de bem fragmentada , a carninha ia para a barriga faminta. O T. Rex 
não teve problemas para ser  aceito no bando, mesmo com essa diferença dentária,e 
o Argentinossauro conseguiu manter equilíbrio pela UNIÃO.  
  
          Deus nos fez diferentes e especiais. Uma infinidade de cores de cabelos, 
olhos, tons da pele... todos juntos, no mesmo mundo, aprendendo como 
conviver uns com os outros. Têm coisas que, para alguns, são fáceis de fazer. 
Mas para outros, são difíceis, e outros nem conseguem. Por exemplo: enxergar. 
Algumas pessoas enxergam bem, outras precisam de óculos e outras não 
enxergam nada. Outro exemplo: andar. Alguns andam, outros também correm, 
outros são atletas de velocidade e outros não andam e precisam de apoio ou 
cadeira de rodas. Mas, e daí? As diferenças estão aí para nos aproximar. Não 
para separar. A Bíblia conta que o Rei Davi trouxe para o seu Palácio um moço 
(aliás, com um nome bem diferente: Mefibosete). Esse moço se sentia inferior 
(um “cão morto” como ele mesmo disse) porque era “aleijado de ambos os 
pés”. O rei Davi devolveu a Mefibosete o pedaço de terra do seu pai Jônatas e o 
recebeu todos os dias, no Palácio, para as refeições , incluindo de novo 
Mefibosete na sociedade.  
              Se cada um de nós for tolerante, misericordioso, amigo , e se usarmos 
a bondade de Deus , assim como o rei Davi ,nenhuma diferença impedirá nossa 
união , seja estudando , brincando, louvando a Deus ou trabalhando.  
                                                                       Bjos Tia Ilda                                                                              

 (saiba mais em 2 Samuel 9: 1-13 /Romanos 2:9-12 /Atos 10:34-36)                                                                                                                                                                                                                                          
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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!!!Muito legal estarmos juntos de novo!  
O culto a Deus vai começar .Temos algum visitante?  
Bem vindos, no nome do Senhor!!  

                       
2-CÂNTICO : CRISTO ESPERANÇA -Musical de Natal - O plano de Deus- Mig e 

Meg faixa 6  

Cristo é esperança, Cristo é esperança;  
Ele é quem nos satisfaz  
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz.  
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim.  
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 

 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos falar com Deus e mostrar 
                 todo amor que temos  por ELE . 
                         Quem gostaria de conduzir essa oração ? 
 

4-Leitura Bíblica no mês de março– Salmos 46:1-7 
 

5-Versículo do mês de março para memorizar:  

  “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro 

   bem presente nas tribulações.” Salmos 46:1 

                      
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Agradecer é muito bom ! 
         Deus faz tudo certinho e por isso vamos agradecer. Quem 
gostaria de orar agradecendo a Deus pela vida? 
  

7-Mensagem – Tia Ilda 
 

8- CÂNTICO : Já rolou ( Cânticos de Salvação  

para crianças/APEC/vol. vermelho nº87) + Ele vive ( Cânticos de 
Salvação para crianças/APEC/vol. vermelho nº18)  
Já rolou (3 X) do sepulcro a grande pedra já rolou (BIS) 
Meu Senhor ressurgiu , para o céu subiu. 
Já rolou (3 X) do sepulcro a grande pedra já rolou 
 
Ele vive ,vive , vive! Ele vive! Ele vive!  
Ressuscitou , venceu a morte !  
Hoje está vivo e para sempre , eternamente , 
Ele vive ,vive , vive! Ele vive! Ele vive! 
Foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para Si!  
  

9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de março 

           "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 

TIA ANA LUISA  ( Amigos de Jesus) 03/03  

DANIEL LIMA BRAGA 07/03 5 ANOS 

GABRIEL RÉGIS 22/03 10 ANOS 
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