
Rodrigues - 2º andar. Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

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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Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030
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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
COMO DISTORCER A RELIGIÃO

Mt 15:01-09

Voltamos ao mesmo tema. Falamos domingo passado sobre pureza e impureza. As
leis sobre a pureza e impureza eram ainda mais amplas. Tratava de coisas e pessoas,
mas tratava também do que comer. Mais regras, mais proibições, mais pesos e obrigações.

A Lei estabelecia que animais podiam ser utilizados como alimento e quais não
poderiam por serem impuros. Mas, mesmo os autorizados, podiam ter restrições.

É verdade que cuidar da alimentação é algo importante e há muita sabedoria
oriunda da antiguidade sobre alimentação. Mas, elas se tornaram uma verdadeira tragédia,
pois para escribas e fariseus se tornaram questões de vida e morte. Para eles, a observação
da lei é que era ser religioso e servir a Deus.

Uma religião vivida de regras externas. Onde, muitos desenvolveram uma
mentalidade que se não comeu o que era proibido, ofereceu o sacrifício conforme prescrito,
a vida com Deus estava resolvida. Pouca ou nenhuma mudança de vida produzia.

A verdadeira religião era o cerimonialismo. O importante era combater impurezas
cerimoniais. Agora você entende o porquê da pergunta dos fariseus. Mas, a resposta de
Jesus desnuda o que estava por trás dessa “obediência a lei” – uma vida de contradições.
Por um lado cumprem a lei, por outro buscam meios de não a quebrar, mas buscando
meio de atalhá-la.

A observância estrita de leis religiosas não produz salvação. Há muita gente que
têm uma visão legalista da vida. Vivem a frustração de não conseguir cumprir a lei, mas
exigem isso das outras pessoas. Quantas lágrimas e sofrimento isso já produziu ao longo
da história da Igreja. É o tipo de visão que elimina a graça e a misericórdia de Deus. Que
não se abre para o novo que Jesus veio oferecer.

Mas, esse tipo de postura se revela também na forma de cultuar – leis cerimoniais.
Jesus nos ensinou que culto é reflexo de um coração puro e uma vida de amor. Afinal de
contas, o que é adoração?

Para muitos é a atuação de um sacerdote num altar construído num templo em
que Deus reside, seguindo uma liturgia pré-determinada pela forma de culto.

Mas, a verdadeira adoração se dá da forma como disse Jesus: “Mas vem a hora e já
chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade;
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores.” (Jo 4:23)

William Temple sintetizou muito bem o conceito de adoração: “Adorar é aliviar a
consciência com a santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus,
enriquecer a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, submeter
a vontade ao propósito de Deus”.

Rev. Cid Caldas



NOMOFOBIA: A DEPENDÊNCIA DO TELEFONE CELULAR. ESTE É O SEU

CASO? - ÚLTIMA PARTE

José Alexandre Crippa
Professor Titular do Departamento

de Neurociências e Ciências do
Comportamento da FMRP-USP

DICAS

Então, se a primeira coisa que você faz quando acorda é olhar o seu celular;
se checa o seu telefone de cada 5 a 30 minutos; se dorme com o celular no seu
quarto (pior ainda se for do lado da cama); se sempre arranja uma desculpa para
levar o celular para o banheiro (para o chuveiro, é mais grave!) e, se anda com ele
na mão a maior parte do tempo, você pode ter dependência do celular. Assim,
aqui vão algumas sugestões que poderão te ajudar:

1. NÃO PERCA O SEU SONO - Jamais leve o celular para a cama. Desligue-o e deixe ele
fora do seu quarto. Se a sua desculpa é que você usa ele para despertar,
compre um despertador.

2. ACORDOU? USE A REGRA DOS PRIMEIROS 45 MINUTOS (Se você for mulher, amplie para 60
minutos) - Ao acordar, você deve se preparar para o dia que terá pela frente,
ir no banheiro, preparar o seu café da manhã, se alongar, se vestir e arrumar.
Se for casado (a), beije seu parceiro (a). Os primeiros 45 minutos são seus.
Não cheque o celular antes disso.

3. CARRO LIGADO, CELULAR DESLIGADO - Você vai economizar em multas e reduzir
drasticamente a chance de ter um acidente sério. Proteja você e os outros,
motoristas e pedestres.

4. DESLIGUE O CELULAR NO SEU PERÍODO MAIS PRODUTIVO - Ao longo de algumas horas, desligue
o seu celular e coloque longe do seu alcance (numa bolsa ou gaveta). Só ligue
quando completar o seu trabalho.

5. FIQUE ATENTO À CRIANÇA COM CELULAR - Fique atento ao padrão de uso e conteúdo que
a criança acessa no celular e imponha limites com disciplina. Estabeleça os
momentos e o tempo de uso que seu filho pode se dedicar esta atividade.

6. SAIA DA MATRIX - Não deixe aquela máxima ser verdadeira para você: “O celular
aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto! “. Em qualquer
reunião; nas refeições; brincando com seus filhos; confraternizando com os
amigos, tudo isso é mais importante que o seu celular. Viva no mundo real e
dê atenção ao que há a sua volta e a quem te ama e se importa contigo.

Agora, se nada disso ajudar, talvez você precise de uma avaliação de um
profissional de saúde mental. Mas neste caso, não se esqueça! Desligue o celular
antes de entrar no consultório…



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.

PARABÉNS REV. MIGUEL
MARQUES E REV. DIEGO
STALLONE
Nossa Igreja está em festa, pois
nossos amados pastores completam
mais um ano de vida. A Comissão
de Comemorações nos convida para
celebrar o aniversário de ambos hoje
à noite, após o Culto Vespertino, no
Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. Queremos registrar
nossa alegria e gratidão a Deus pela
vida dos ministros. Deus os abençoe.

MUITO OBRIGADO IGREJA AMADA
Nossa Igreja vinha orando pela
Eunice Paredes Pina, mãe amada
de Sandra, Ana Lúcia  Claudia. Ela
descansou no Senhor. Como
família, queremos agradecer aos
pastores, presbíteros, diáconos e
membros da Igreja que nos
acolheram e trouxeram palavra de
consolo e carinho. Somo gratos a
Deus pela presença e companhia.
Sandra Pina, Ana Lucia e rev. Cid
Caldas

JUSTAS E MERECIDAS FÉRIAS
Rev. Cid Caldas está tirando uns
dias de férias para repor energias,
estará de volta no dia 16 de maio.
Oremos pela família pedindo que
Deus os abençoe neste tempo.

REUNIÃO DE ORAÇÃO NO
PRÓXIMO SÁBADO
No próximo sábado, dia 11 de maio,
às 9h teremos nossa reunião de
oração mensal. Oportunidade de
comunhão e de colocarmos diante
de Deus nossa gratidão, nossos
pedidos e os motivos de oração que
temos como igreja.

CHÁ DAS MÃES
A SAF está promovendo um chá
para celebrar o dia das mães. Será
no dia 11 de maio, às 15h, valor $
15,00. Procure a Solange Ribeiro
ou Elenice Arruda para adquirir



sua entrada. Nesta oportunidade
haverá um pequeno bazar
também.

WORKSHOP GASTRONÔMICO
A SAF promove mais uma edição
do já famoso Workshop
Gastronômico. Será no próximo
dia 18 de maio, com início às 14h.
O que você vai aprender? Algo
muito delicioso. Faça suas
inscrições com a diretoria da SAF.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 01 de junho, 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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, começando
às 19h, nossa igreja, sob a
liderança da UPH, se reúne para
orar. Nesta oportunidade oramos
por nossas vidas, pelos nossos
pedidos de oração e uns pelos
outros. Você é convidado para vir
ter comunhão e colocar diante do
Senhor as suas petições.

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, Ivanete da Silva de
Carvalho, Jaira Botelho Moura,
Marcos Muniz, Maria Aparecida
(mãe Diác. Jorge Sarito), 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:Sônia Regina Louro da Silva Lei-
te (2543-0039), Vania Maria Corrêa
da Costa (2548-0485), Cristina Hele-
na Primo da Silva (2531-1589); Dia
06: Pb. João de Almeida Fernandes
Filho (2255-9296); Dia 07: Lívia
Rodrigues Moreira (3874-5198),
Fernando de Carvalho Abrantes (2201-
5579), Filipe Pinheiro Rodrigues de
Freitas (98851-1911); Dia 08: Wanda
Silveira (2527-9763), Rodrigo da Gama
Fagundes (983-2226), Jairo Luis
Jacques da Matta (2295-1638), Felipe
Victalino Ganzarolli de Almeida (2268-
6212); Dia 10: Lourdes Martins Car-
doso (2275-5676), Claudia Pereira



Caldas; Dia 11: Elizabeth de Almeida
Barros (2290-2382), Waleska Maia
Pimentel Vieira (2541-1413), Rachel
Simplicio Ferreira (2266-1703).

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

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

Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: André Ribeiro

Diáconos: Fábio Severino, José Baía e Faustino

Filho

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia

Mendes

Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa

Música: Stella Junia/ Coro Marcello Ganter

Noite: Stella Junia / Coro arcello Ganter

Assistência Médica:Dr. Mário Filipe e  Enf.

Afia Mendes

Som: Marcos Victorio

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Paulo Nascimento

Diáconos: Felipe Silveira, Leonardo Medeiros

e Marco Aurelio

Recepção: Manhã: Marcia Nobrega e Deuzelia

Dutra

Noite: Sonia Leite e Izabel Nascimento

Música: Stella Junia/ Coro Marcello Ganter

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Mariana Sathler e

Enf. Áfia Mendes

Som: Bruno Nóbrega

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
39 NC – Exaltação e Louvor
Oração de adoração e louvor
41 NC – Louvor pela Graça Divina

Contrição

Leitura Alternada: Salmo 30
254 NC – Sossegai
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Deus ao mundo
amou”

Aniversariantes da Semana

Consagração

Entrega de Dízimos e Ofertas
57 NC – Fonte de Todo Bem
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

Edificação

Coro Marcello Ganter: “Sim, nós cremos”
Mensagem: Presb. Esequias Sales

Despedida

201 NC - Manso e Suave
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Ó Rei de Amor”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Coro Marcello Ganter: “Jamais
irei me gloriar”
Saudação e acolhimento
Cântico: Sonda-me/Estrela da Manhã
Oração de adoração e louvor
Cântico: Grande é o Senhor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 119:01-24
Cântico: Eu escolho Deus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Andai com Deus”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Digno
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Asas da Alva”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Tu és o pão”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Isaías 53
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Maranata
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                                   Botafogo  

                                           Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030 
                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº13– 05 de maio de 2019                                                                                                                                            

   O que darei a Deus?  
            “Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo?” Salmos 116:12                                                                                                             
                “ Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, mui precioso, 
                                               ungiu os pés de Jesus...”João 12:3a 
            “Jesus disse : Deixai-a; por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo.” 
                                                              Marcos 14:6              
 
 
                                                                     
                                                                   
 
                                                         
                         
 
            
                     
                                                                                                                   

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

              - Oi João, estou indo à Igreja!!! Vou assistir ao culto! 
              - É, Lia??Assistir??Hoje vai ter cinema em vez de culto? 
              - Não tô entendendo... vou assistir ao culto. Culto não é pra assistir?  
              - Ihhhh!Lembra que a gente aprendeu que culto é adoração?  Acho que vou ter que te 
explicar que o sentido real de culto e de adoração é entregar, oferecer, doar ao Senhor. 
             - É??? 
             - Claro, Lia! Quantas coisas boas nós recebemos do nosso Deus? São tantas que nem 
dá pra contar!Por isso agradecemos e oferecemos o que temos de melhor. Por isso louvamos 
com nossa voz nos cânticos, com nossas ofertas de amor, com nossa vida. Nós prestamos culto 
a Deus e não “assistimos culto” . Quem assiste ao culto é Deus, entendeu? E se agrada das 
nossas ofertas sinceras. E todos nós somos abençoados. 
            - Nossa, João, por isso eu me sinto tão bem no culto, nos louvores, na pregação. Porque 
essas ofertas sinceras a Deus abençoam a vida de todos.                

           
             Na cidade de Betânia, mais uma vez Jesus estava demonstrando seu 
amor infinito pelas pessoas indo até a casa de Simão, o leproso. Naquela época 
a lepra (a doença de Simão) não tinha cura e, como as pessoas sabiam pouco 
sobre essa doença, os leprosos viviam separados dos outros. Mas Jesus 
estava lá participando de um jantar e uma das pessoas que estava à mesa era 
Lázaro, irmão de Maria, que havia sido ressuscitado por Jesus. Maria tinha 
muitos motivos de alegria e de agradecimento. Ela queria muito presentear 
Jesus com alguma coisa que representasse toda essa admiração. Então teve a 
ideia de oferecer uma homenagem com o que ela possuía de melhor, um 
perfume muito precioso que usou para ungir os pés de Jesus. O suave aroma 
do perfume encheu toda a casa. Ou seja, Maria ofertou para Jesus o que ela 
tinha de melhor e todos da casa sentiram os reflexos dessa homenagem, dessa 
gratidão, na forma de um suave aroma. 
           Jesus demonstrou seu amor por nós quando morreu na cruz e esse 
sacrifício foi muito mais valioso que qualquer perfume. Mas, vivendo para 
agradá-lo, demonstramos todo nosso amor por Ele e seremos como um 
perfume agradável para os que estiverem a nossa volta.     Bjos, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                    

(saiba mais em Salmos 116:16-19/ Efésios 4:25 -5:2 / Mateus 26:6-13/ João 12:1-8)                                                                                                                                                                                                                                          
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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!!!  

             Todos são bem vindos, no nome do Senhor!!!  
             Estamos alegres com sua presença!  
 Temos algum visitante? Dê um bom dia ao amigo do lado!! 
                                    
2-CÂNTICO : A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd  
Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira  
A alegria está no coração de quem já conhece Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia! Amém! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Deus é maravilhoso e enviou seu 
                 filho Jesus para nos mostrar amor.  
                 Vamos dizer a Deus o quanto o amamos?  
                 Quem gostaria de conduzir essa oração ? 
 

4-Leitura Bíblica no mês de maio– Salmos 19:1-4 
 

5-Versículo do mês de maio para memorizar:  

   “Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; 

 ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14:6 

                    
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : O dia está lindo ,  
eu tenho amigos e Deus me ama! Obrigado Deus!! 
Quem gostaria de orar agradecendo a Deus pela vida e  
            pelos aniversariantes de maio?  
  

7-Mensagem – Tia Ilda 
 
8- CÂNTICO : É BOM JESUS NO CORAÇÃO!  

É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis)  
Andar com Ele , juntinho dEle .  
É muito bom ter Jesus no coração! 
 

9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de maio 

           "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 (1 a 12 anos) 
         Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do maternal (1 a 3 anos- de 9h30min até o final do culto 
matutino) 
UCP- 6-12 anos- desde 9h30min até o término do culto matutino nas 
atividades acima. Oficinas UCP e reunião plenária às 18h- Conselheira – 
Luzia Velloso 
              

HELENA ARRUDA LENZ CESAR 02/05 4 ANOS 

BRENDA LA PORTA DE FREITAS SOARES 08/05 11 ANOS 

MARIA CHAVES DO NASCIMENTO 23/05 5 ANOS 

TIA BÁRBARA SATHLER ( Sementinhas) 24/05  

MATHEUS DIAS DE ARAUJO  30/05 11  ANOS 

TIA ISABELLA ( Berçário/Cordeirinhos) 30/05  
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