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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.



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.

ALMOÇO PRÓXIMO DOMINGO
Com a direção da Upa, teremos
nosso almoço ao final do culto
matutino. Você ainda pode fazer
sua inscrição, bem como de sua
família.

MOCIDADE VAI AO DESAFIO

JOVEM NO PRÓXIMO SÁBADO

– DIA 25

Oportunidade de abençoar e ser

abençoado. Nossa Igreja tem dado

apoio à esta obra social que visa a

recuperação de dependentes

químicos. Se você desejar ir, fale

com o Pedro, presidente da UMP.

PLENÁRIA DA SAF

No próximo domingo, dia 26, às

16h, a SAF estará reunida. Você

que é sócia é carinhosamente

convocada a estar presente e trazer

alguma convidada.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL

Nossa Junta estará reunida no

domingo que vem, às 16h30min no

3º andar, na sala dos adolescentes.

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, 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: Jorge Néris da Silva
(2531-1589);Dia 20: Anderson
do Nascimento Paulino (2538-
1026), Marcelo Freitas da
Cunha (2258-8815), Juan Leal
Pereira da Silva (2527-2768),
Fernando Brito Bispo (98466-
6255);Dia 23: Maria Chaves do
Nascimento (3215-3981); Dia
24: Bárbara Sathler Pereira
(2226-2475), Lindalva Maria
Glass (2295-0021); Dia 25:
Giselle Meireles Vianna
Cardoso (ES).

ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossa irmã Selma Heloisa da Silva.
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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Rogério Andrade, Jorge Sarito e

Aureliano Dutra

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, e Sônia

Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Inês Jarque/ Quarteto 4Cantos

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Sulamita Rocha e

Enf. Célia

Som: Lucas Feitosa

Domingo

09h30min - Escola Dominical

10h30min - Culto ao Senhor e Dinâmica Infantil

16h00min - Ensaio Coral

18h00min - Culto ao Senhor

Terça-Feira

09h00min - SAF - Oficina Artesanal

19h00min - Reunião de Oração

Quarta-Feira

15h00min - Palavra e Oração

Sexta-Feira

15h00min - Encontro com a Bíblia



Culto Matutino

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
18 NC – Deus dos Antigos
Oração de adoração e louvor
65 HE - Vem Espírito Divino

Vem, Espírito divino,
Grande ensinador;
Vem, revela às nossas almas
Cristo, o Salvador!

Santo Espírito
Ouve, com favor!
Em poder e graça insigne,
Mostra o teu amor!

Vem, destrói os alicerces
Do viver falaz,
Aos errados concedendo
Salvação e paz!

Vem, reveste a tua Igreja
De energia e luz;
Vem, atrai os pecadores
Ao Senhor Jesus!

Maravilhas grandiosas
Outros povos têm;
Bênçãos venham, semelhantes,
Sobre nós também!

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 145
218 NC – Vontade Soberana
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Marcello Ganter: “Oh Senhor, vem me dirigir”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
61 NC – Ações de graças
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Marcello Ganter: “Ficarás onde estás”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Venham à mesa”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
346 NC – A Ceia do Senhor
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Aleluia, Cristo é vivo”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Sinceramente
Saudação e acolhimento
Cântico: Louvemos ao Senhor
Oração de adoração e louvor
Cântico: Eu te busco
Cântico: Meu louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 115
Cântico: Toma o meu coração
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Se não for pra te adorar
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Ousado amor
Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Ele continua sendo bom
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Rompendo em fé



Para Pensar
“CORAÇÃO É TERRA QUE NINGUÉM VÊ”

Mt 15:10-20

Estamos diante de uma das mais relevantes questões no que tange a religião. Aqui
não há distinção entre grupo religioso, apenas se constata qual a base do exercício religioso.

Jesus fala contra a “limpeza” exterior promovida pela abstinência ritual. Ele condena
a religião ritual e cerimonial. Aqui, para os fariseus, ele esbarra contra o livro de Levítico.
Para eles, aqui Jesus entra em contradição com as Escrituras e não com a tradição dos
anciãos. Mas, Jesus não quer deixar dúvidas ou interpretações possíveis. Ele é claro. O
que importa não é a observância ritual, mas o estado do seu coração!

Os escribas e fariseus reagem. É claro que tinham que reagir, pois o exercício religioso
deles se baseia exatamente nas práticas rituais. Seria como se alguém chegasse agora e
lhe dissesse que a forma de ser cristão que você está vivendo é completamente equivocada.

Pois bem, Jesus ainda hoje nos convida a reflexão sobre o que tem sido o nosso
sustentáculo na fé, mas, também, que tipo de cristianismo nós temos praticado. É de
prática que Jesus está falando! Se estamos transmitindo a ideia de que seguir a Cristo é
fazer determinadas coisas, deixar de fazer outras, seguir o ritual preparado pela Igreja e
só isso, estamos nos tornando guias de cegos.

Uma religião que consiste em regras e observâncias externas é muito fácil – não
responsabiliza, nem transforma. É só seguir o caderninho! Não se enfrenta diante dos
dilemas que a vida se nos propõe; é mais fácil do que amar e perdoar aquele que não é
amável e que não merece perdão. Mas, aí é coisa do coração. Cora Coralina sintetizou
muito bem as coisas do coração em seu poema “Coração é terra que ninguém vê”:

Mas, é exatamente do coração que Jesus está falando e quer falar – é o coração que
importa. Ele já havia dito que “”Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a
Deus”. (Mt 5:8)

Preste atenção, porque o que Jesus está falando é que o que importa para Ele não
é tanto como agimos, mas porque o fazemos.

Tomás de Aquino disse o seguinte: “O homem vê a ação, mas Deus vê a intenção”.

Rev. Cid Caldas

Quis ser um dia, jardineira
de um coração.
Sachei, mondei - nada colhi.
Nasceram espinhos
e nos espinhos me feri.

Quis ser um dia, jardineira
de um coração.
Cavei, plantei.
Na terra ingrata nada criei.

Semeador da Parábola...
Lancei a boa semente a gestos largos...
Aves do céu levaram.
Espinhos do chão cobriram.
O resto se perdeu na terra dura
da ingratidão

Coração é terra que ninguém vê - diz o ditado.
Plantei, reguei, nada deu, não.
Terra de lagedo, de pedregulho,
- teu coração. Bati na porta de um coração.
Bati. Bati. Nada escutei.

Casa vazia. Porta fechada, foi que encontrei...



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

TEMPO TODO? (ÚLTIMA PARTE)

Dr. Cristiano Nabuco

O indivíduo e a coletividade

O que acontece nas redes sociais inevitavelmente acabou por
substituir a natural comparação que se fazia junto ao pequeno grupo
escolar, por exemplo, há muitos anos atrás, evoluindo atualmente para
o grande grupo de “amigos virtuais”, potencializando de maneira
exponencial esta competição interpessoal.

Portanto, muitos se conectam para saber quem fez mais coisas
interessantes, postou mais fotos ou ainda quem tem mais conhecidos,
ou seja, as redes sociais se transformaram em verdadeiro “termômetro
social” de aceitação (ou rejeição).

Desta forma, uma pessoa pode descobrir facilmente se foi ou não
convidada para um evento, isto é, se foi ou não deixado(a) de lado pelo
seu grupo de referência. Assim, os sentimentos negativos também se
tornam parte integrante do FOMO, pois a noção de exclusão se torna
ainda mais impactante.

Agora, lamentavelmente, não apenas o indivíduo sabe que foi
excluído, mas todo o grupo também, criando sequelas emocionais ainda
maiores.

Conclusão

Uma das melhores formas de se combater o “receio de estar
perdendo algo” é aprender a questionar o que efetivamente se deseja
como sinônimo de convivência social.

Antes de postar, pare e pense se o que você irá partilhar nas
redes sociais realmente expressa o que você deseja mostrar, isto é, se
existe real prazer em dividir aquilo ou se esta escolha é apenas uma
estratégia para assegurar maior reconhecimento social.

Não conseguir deixar de lado um smartphone para poder olhar as
atualizações continuadamente nas mídias sociais pode ser indicativo
de outros problemas, como baixa autoestima, depressão ou até o vício
em internet.

Lembre-se: Use a tecnologia a seu favor, isto é, se desconecte
dela sempre que possível e preferencialmente se conecte com sua vida
real. Saber lidar com a tecnologia no século XXI seguramente será um
de nossos maiores desafios.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                   Botafogo  

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

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº15– 19 de maio de 2019                                                                                                                                            

   No fundo do fundo do mar  
                “O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. 
                  Tornará a ter compaixão de nós; pisará aos pés as nossas iniquidades e  
                    lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar.”  Miquéias 7:18b,19 
                                            
 
                                                                           
 
                                                                     
                                                                   
 
                                                         
                         
 
            
                     
                                                                                                                   

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

                 - Vou pra Micronésia, decidido!  
              - Fazer o que??? Onde é isso?  
               - Eu gosto de mergulhar e descobri que na Micronésia, no oceano Pacífico 
estão as Fossas Marianas que é o ponto mais profundo do oceano, próxima às Ilhas 
Marianas. Quero ver as profundezas do mar, bem lá no fundo. 
             - KKKKK !!! Tudo muito lindo, mas estou vendo no Google que lá a 
profundidade máxima é de 11.037 metros, de acordo com a inspeção feita em 1960, 
pelo batiscafo da Marinha britânica Challenger 2, que deu seu nome à parte mais 
profunda da fossa, Challenger Deep.  . Não dá pra você mergulhar, porque o 
mergulho mais profundo com oxigênio foi feito por Ahmed Gabr em setembro de 
2014 e ele alcançou só 332,35 metros no Mar Vermelho, no Egito.  
               - Poxa, tão fundo assim? Vou ficar por aqui mesmo...      
              
           O Rio de Janeiro tem um litoral lindo! A Praia Vermelha fica no bairro da 
Urca aos pés dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. Contornando esse morro 
existe um caminho chamado Pista Claudio Coutinho e, quem já foi até lá, pode 
ver a beleza do mar lá embaixo batendo na encosta. O que será que acontece 
se jogarmos uma pedra lá de cima da Pista dentro das águas do mar? Ela vai 
afundar e não vamos encontrar nunca mais. Uma pedra naquele marzão todo... 
já era...não dá pra pegar de volta , ela estará muito longe de você. 
           A Bíblia conta que nós podemos pensar nos nossos pecados desse 
mesmo jeito. Quando Jesus vem morar em nosso coração e dizemos que nos 
arrependemos dos erros, Ele nos perdoa PARA SEMPRE. É como se Deus 
pegasse nossos pecados e jogasse na parte mais funda do mar. Não vamos 
pegar de volta e nunca mais vamos vê-los. É claro que isso é só uma 
comparação. Nossos pecados não são jogados em alto mar, mas Deus quer 
que a gente entenda que, se cremos nEle e pedimos perdão, Ele leva nossos 
pecados para bem , bem , bem longe. 
           A gente comete tantos erros... mas Jesus leva nossos pecados pra 
longe, para sempre.                                            Bjos, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                    

 (saiba mais em Miquéias 7:8-20/ Salmos 8  / João 1:5-10 /Salmos 10:3-12)                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Não dá pra ir até o 

fundo... 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


 
 

LITURGIA:  
Prelúdio: Boas vindas (Cânticos de Salvação para Crianças /vermelho-3/ 

                                                       APEC) 

Boas vindas há 
Bem vindos são! Boas vindas pra vocês, aleluia! 
Boas vindas há 
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!! 
 

1-SAUDAÇÃO :  Bom dia!!! 
               Que bom  estar com os amigos na casa de Deus !              
Temos algum visitante?  

Todos são bem vindos, no nome do Senhor!!! 
                                    
2-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! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR:  
              É momento de dizer como 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?  

  
7-Mensagem – Tia Ilda 
 

8- CÂNTICO : Deus tudo escuta- corinhos evangélicos 
O que você faz , o que você diz , Deus tudo escuta e tudo vê, vê , vê. 
Sim, Deus tudo vê , e escuta o Senhor , tudo o que faz ou diz você. 
 
 

9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de 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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