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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
DIA DAS MÃES

Gioia Jr., Pastor e poeta, entre outras de suas lindas poesias,

escreveu: “para muitos este dia é duro e longo... este dia sem mãe é

uma hora vazia, com muito de saudade e muito de lembrança...”

Sim, saudade de mãe é algo incomparável! Temos saudade de

Mãe por termos amado e recebido muito amor, por culpa de não ter

amado tanto e por falta de tempo de demonstrar amor ou por não

ter conhecido a própria Mãe.

“Quero trazer a memória o que me traz esperança” Lembrar de

Mãe é algo que nos faz bem! Queremos perpetuar estas lembranças.

Para mim, lembrar de Mãe é não só lembrar da Minha Mãe, mas

também das Minhas Avós, e da importância que elas tiveram na

minha formação de mãe e avó.

Como me ensinaram! Que exemplos deixaram para mim! Como

me ajudaram na missão de criar meus filhos e conviver com minhas

netas! Que felicidade poder cantar: “Por minha boa mãe e pelo seu

amor, .... eu louvo-Te, ó Senhor”

Como sou feliz ao recordar dela neste dia alegre: Dia das Mães!

Marcia Brochado Severino da Silva

Ps.: (Abraçando Ana Lucia, Sandra e Claudia, neste dia)



VOCÊ TEM “FOMO”, O MEDO DE ESTAR PERDENDO ALGO IMPORTANTE O

TEMPO TODO? (PARTE 1)

Dr. Cristiano Nabuco

Quando somos crianças, temos a impressão de que o mundo gira ao nosso
redor e assim, quando dormimos, temos a sensação de que o mundo também
dorme conosco.

Se antes esse relógio imaginário não tinha ponteiros, agora as mídias
sociais e as tecnologias de comunicação (como celulares, computadores e as
mensagens de texto) mostram, em tempo real, que as horas passam e, com elas,
a noção de que o mundo não dorme mais, ao contrário do que imaginávamos.

Pesquisadores começam a perceber que este sentimento de não poder estar
acompanhando integralmente a vida no mundo virtual, quando estamos
desconectados, tem contribuído de maneira significativa para o aumento da
ansiedade pessoal.

Desta forma, tal sentimento ganhou a sigla em inglês de “FOMO” ou “fear of
missing out”, isto é, “medo de estar perdendo algo”.

Embora não seja considerado um transtorno mental, a presença deste
sentimento tem contribuído com o aumento do risco de episódios de ansiedade —
e, consequentemente, de depressão —, até levar à sensação de exclusão social,
maior susceptibilidade à pressão de grupo e, finalmente, um elevado risco de
desenvolver o vício em tecnologias.

Redes sociais são o principal causador do FOMO.

O quadro de FOMO é mais observado em pacientes adolescentes e jovens
adultos — idade do início da socialização — e para os quais os smartphones, tablets
e computadores portáteis estão sempre presentes na vida cotidiana. Para esse
público, estar atento a atualizações das informações, especialmente aquelas feitas
nas redes sociais, é algo extremamente importante.

Como esta é uma fase onde a comparação com o grupo se torna muito
relevante, observar a vida alheia e seus respectivos desejos sendo realizados —
como a mudança de casa, cidade ou mesmo de vida — também pode dar início a
uma comparação pessoal mais acentuada, isto é, o quanto nos sentimos (ou não)
satisfeitos com nossas próprias escolhas ou momentos de vida.

Desta forma, tais pessoas desenvolvem um senso de urgência cada vez maior
de precisar estar tecnologicamente conectado.

Para se ter uma ideia do quanto isso é real, as redes sociais são a última
coisa que muitos indivíduos verificam antes de dormir e a primeira coisa que
olham ao se levantar.

Por exemplo, um estudo da Cisco, realizado em março deste ano, ouviu
pessoas de 18 a 30 anos em 18 países, mostrou que os brasileiros estão entre os
mais compulsivos na hora de checar suas atualizações. Segundo a pesquisa, o
Smartphone fica ao lado da cama e é a primeira atividade do dia.

De acordo com o levantamento, que ouviu 3,6 mil pessoas, 60% conferem
sistematicamente suas atualizações nas redes sociais. E destes, dois terços dizem
ficar ansiosos ou sentir um vazio quando não estão on-line.



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.

DIA DAS MÃES
Hoje é dia de gratidão e de amor.
O dia de família. Tempo propício
para agradecermos a Deus pela
mãe jovem, madura, idosa, mas
também pela que não foi
conhecida e pela mãe que já
partiu. Celebramos o maravilhoso
projeto de Deus que nos trouxe à

vida através de cada mulher que,
ao conceber, também é bem-
aventurada. Agradeça a Deus.

WORKSHOP “A LINGUAGEM
DAS FLORES”
A SAF promove mais uma edição
do seu Workshop, desta vez, o tema
será a respeito do trato com as
flores, arranjos e ornamentos. O
professor será nosso irmão Ricardo
Albuquerque. Será no próximo dia
18 de maio, com início às 14h.
Inscrições com a diretoria da SAF.

ENCONTRO DAUPA - FÉ
CRISTÃ E CIÊNCIA - É
POSSÍVEL UM DIÁLOGO?
Os adolescentes estarão reunidos
no próximo dia 16, quinta-feira,
às 19h aqui na Igreja para discutir,
conversar, aprender e aprofundar
o conhecimento na relação entre
fé e ciência.  Afinal de contas, Deus
não está morto!!!

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.

ESCOLA DOMINICAL EM
PLENA ATIVIDADE
Temos percebido os crescimento
do número de presentes em
nossas classes da Escola
Dominical. Ainda há espaço para
você. temos espaço para o começo
de aprendizado da Palavra de
Deus (Classe Fundamentos);
aprofundamento na mensagem
bíblica (Classe no Salão); temática
voltada para a juventude (Classe
dos jovens); grupo de senhoras
(Classe Luzia Soltesz). Além da
Classe dos Adolescentes e o
Departamento Infantil. São
iniciativas para alcançar todos
aqueles que chegam na Igreja.

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, 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: Maria Helena Chamorro
Cardoso (2295-0005), Ana Maria
Thevenet Aita (2295-9883),
Emerson Henrique Pinheiro
Nascimento (3025-0703);Dia
13:Marilene Duarte da Costa
(2179-8410);Dia 14: Clóvis de
Oliveira (2242-3690; Dia 15: Alice
Nani Scott (Inglaterra), Eliane de
Maria Assumção de Abreu (2538-
1392); Dia 16: Daniel Frony
Baptista (2539-5416), Maria
Bernadete Jucá Neves, Raquel
Tavares Boy da Silva (2543-3297),
Lusinete Alves de Almeida (2527-
4369), Taynah Pereira Gonçalves
(2537-5400); Dia 18:  Renato Souza
da Costa, Rita de Cassia de Oliveira
Gonçalves (2541-9714), Aloísio
Sabóia Júnior (2295-0470).

ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossa irmã Adriana Maria



Machado Gonzaga,Ednalva B. de
Lima, George Gonzaga, Janaina
da Silva, Rogerio de O. Salles
Junior. Que Deus os abençoe e
que possamos vê-los 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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Mário Filipe

Diáconos: Pedro Rocha, Joaber Sales e Michel

Jarque

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Deuzelia

Dutra

Noite: Sonia Leite e Afia Mendes

Música: Stella Junia/ Coro Marcello Ganter

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Ilda Marques e Enf.

Silvania

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
52 NC – Glória e Celebração
Oração de adoração e louvor
45 NC – Grande Redenção

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 100
115 NC – Unido com Cristo
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Perdoado”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
49 NC – Sempre Vencendo
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Pela Graça
e o primor”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

397 NC - Por minha boa mãe
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:
“Salmo 40”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Mais que o mundo
Saudação e acolhimento
Cântico: É de coração
Oração de adoração e louvor
Cântico: Salmo 96

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 42
Cântico: Se não fosse o teu amor
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Te agradeço
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Oração
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Até que a casa esteja cheia
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Eu vou seguir com fé



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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-Ação de Graças pela vida das mães 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº14– 12 de maio de 2019                                                                                                                                            

   De mãe para filho  
                   “O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o 
           encobriremos a seus filhos; contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor ,  
               e o seu poder, e as maravilhas que fez... para que pusessem em Deus a sua 
               confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus , mas lhe observassem 
                                                 os mandamentos;”    Salmos 78: 3,4,7 
 
                                                                           
 
                                                                     
                                                                   
 
                                                         
                         
 
            
                     
                                                                                                                   

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

              Só uma coisa fazia vó Sofia parar de mexer nas plantinhas da varanda. Era quando 
Lucia e Bruno pediam que ela contasse uma história. Vó Sofia contava várias, mas as melhores 
eram as que falavam da sua própria história . De quando ela era pequena ou até adolescente. 
Nessas histórias ela sempre aproveitava para contar como eram as pessoas da família que os 
dois netos não chegaram a conhecer. Como eram esses parentes, o que faziam como se 
vestiam diferente de hoje em dia. Vó Sofia trazia fotos e mostrava como a família tinha 
características parecidas. Bruno era em parecido com o irmão dela e Lucia gostava de tocar 
piano, igual  a mãe. Aliás, mamãe Dora se juntava com vó Sofia e também ajudava a contar 
essas histórias tão legais, lembrando também das grandes coisas que Deus fez na vida de 
todos em várias gerações.   

           
             Realmente é muito legal saber histórias do passado, sobre nossos avós 
e antepassados mais distantes. Quando não existia papel, todas as histórias 
antigas eram transmitidas de uma geração para outra por via oral e eram 
passadas de memória. Os pais tem o dever de contar aos filhos sobre como 
eram quando crianças e sobre as bênçãos recebidas. 
             A Bíblia conta que, Deus fez maravilhas para o povo israelita e seu líder 
Moisés. Ajudou o povo a sair do Egito, cuidou quando estavam no deserto. 
             Depois que Moisés morreu, Josué passou a ser o líder e também foi 
muito ajudado por Deus. Teve um momento em que o povo precisou atravessar 
um rio muito largo, o Rio Jordão. Isso só foi possível graças à ajuda de Deus 
que disse que passasse primeiro a Arca da Aliança e depois todo o povo, que 
passou com os pés enxutos. Mas, antes de fazer essa maravilha, Deus deu uma 
ordem a Josué. Ele deveria escolher doze homens, um de cada tribo, que 
deveriam pegar doze pedras no rio e empilhar onde o povo fosse acampar. 
Quando os filhos perguntassem aos pais porque aquelas pedras estavam 
empilhadas, o que elas queriam “dizer”, a resposta seria que elas  serviam para 
lembrar que o povo de Israel passou por ali em terra seca .É importante que as 
pessoas se lembrem de como Deus é maravilhoso! Deus responde as orações, 
nos abençoa de forma especial. E cabe aos pais transmitirem essas histórias 
abençoadas com Deus para as outras gerações.   Bjos, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                    

 (saiba mais em Salmos 116:1-72/ Josué 3 e 4 / Deuteronômio 6:6-9)                                                                                                                                                                                                                                          
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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 o dia das mães e vamos agradecer a Deus!  

             Estamos alegres com sua presença!  
              Todos são bem vindos, no nome do Senhor!!! 
                                    
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:  
              É momento de dizer com Deus é maravilhoso 
                 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 : Obrigado Deus querido ,  
pela semana , pela minha família , pelos amigos!!! 
Quem gostaria de orar agradecendo a Deus pela vida de  
todas as mães e avós presentes?  
  

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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