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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
O QUE IMPORTA SÃO OS MALES OU A CURA?

Mt 15:29-31

Jesus volta do exterior. Está de retorno a Galileia. Volta para seu povo e os seus.
Chegando ao redor do mar da Galileia, subiu ao monte, como fizera outras vezes, para

orar, inclusive. Só que dessa vez a multidão o seguiu, veio junto. Foram levados também, como
diz o texto, coxo, cegos, mudos, aleijados e outros muitos.

Mas o texto traz uma expressão muito dura, árida, complexa e insensível. Diz o texto: “os
largaram junto aos pés de Jesus”. Este termo no grego quer dizer “jogar no chão”, largar. É isso
mesmo! Gente que não serve, defeituosa, ovelhas doentes, marginalizadas e um rebanho em
crise é jogada aos pés de Jesus – gente que não serve!

Não se choque com isso, não! É exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso que
fazemos com pessoas que consideramos menos dignas, pecadoras, menos espirituais, gente
que vive práticas que condenamos. Jogamos aos pés de Jesus. Vai que ele “consegue” mudar as
coisas. Mas, no mínimo, tiramos de nossa presença.

Ainda hoje há pessoas que se encarregam de “largar gente” aos pés de Jesus com seus
julgamentos e supostas purezas. Eu teria a falar de tanta gente; revelar seus pecados, defeitos
e imperfeições e, quando faço isso, sou apenas mais um a “jogar no chão”, aos pés de Jesus, as
pessoas. Leia o texto!

Perceba a consequência na vida daqueles que “jogaram no chão” e aqueles que foram
jogados. Aos jogados é muito simples – ele os curou! Jesus os curou!

Jesus poderia ter se ocupado com os porquês, os pecados, as histórias, defeitos, o estado,
enfim, toda sorte defeitos e imperfeições que vemos nos outros. Mas, Jesus preferiu curar,
tratar e recuperar ovelhas feridas. Há tanta gente vivendo situações de enfermidades em suas
vidas. Sejam elas físicas, espirituais, comportamentais ou emocionais. Jesus as cura. Há
esperança para o pecador arrependido; há esperança para todo aqueles que precisa; Jesus vem
produzir saúde.

O texto cita coxos, aleijados, cegos e mudos. Mas, cita um quinto tipo de problema
citado quase como um eticétera, ou seja, englobando tudo aquilo que ainda falta citar - “outros
muitos”. Quem são esses? Quais os seus problemas que levaram outros aos “jogarem no chão”
aos pés de Jesus? Acho que essa lista você tem facilidade para completar com a maldade do seu
coração. Gente que você não considera digna de estar na Igreja, de participar das coisas da Igreja
ou de estar perto dos seus; ou ,quem sabe, gente que ao seu ver, não merece Jesus. Joga lá, aos
pés de Jesus!!!! Mas, a estes também, Jesus simplesmente.... cura!!!

Agora...
Repare que a história não fala dos que “jogaram no chão”; não fala daqueles que largaram

as pessoas, ainda que aos pés de Jesus. Também, Jesus nem fala delas. Creio que gente que
tem a atitude de acusar e jogar no chão, ainda sob uma suposta pureza “espiritual” se decepcionará
e se surpreenderá por serem alvo do juízo que esperavam para os acusados e jogados no chão!

Os coxo e aleijados andam e se movimentam; os cegos veem; os “outros muitos” também.
E o que fazem? Glorificam a Deus; dão louvores; adoram ao Senhor; reconhecem em Jesus
Cristo seu Salvador.

Às vezes, estamos vendo e ouvindo em nossa Igreja gente que foi jogada aos pés de Jesus
e foi........ curada!

Senhor, não nos permita estar do lado daqueles que julgam os outros; não nos permita
ombrear com gente que “joga no chão” as pessoas, ainda que aos pés de Jesus.

Rev. Cid Caldas



SETE MOTIVOS PARA ABANDONAR SUA IGREJA
Lucas 24.13-35
(Continuação)

Autor: Pr. Franco
1O MOTIVO: DAR OUVIDOS À CONVERSA FIADA – Lc 24:13-14

Para que alguém se converta e una-se a uma igreja evangélica, muitas
pessoas, de muitas igrejas diferentes, colaboram para isso: Um lhe fala de Jesus
pela primeira vez, outro lhe entrega alguma literatura, alguém ora por ele e com
ele, outro o socorre numa hora de aflição, alguém o convida, outro o traz ao templo,
e assim por diante.

No entanto, quando alguém chega a se afastar do Caminho, geralmente é
pelas mãos de uma única pessoa. Muitas vezes pelas mãos de alguém que ele
conheceu na própria igreja e que se fez seu amigo. Alguém que conversa muito
ele, mas, ao invés de o encorajar, como recomendam as Escrituras, leva-o a se
desviar.

Repare no texto bíblico: “Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho
para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém sessenta estádios. E iam
conversando a respeito de todas as coisas sucedidas”.

O que havia em Emaús? Nada! Emaús era uma aldeia tão pequena e
inexpressiva, em termos históricos, que só sabemos que ela existiu por causa
deste relato bíblico; mas, mesmo que Emaús fosse uma grande cidade, o que
poderia haver lá que fosse mais importante que a notícia da ressurreição? Nada!
Absolutamente, nada!

A verdade é que, enquanto a igreja estava reunida lá em Jerusalém,
tentando assimilar os últimos acontecimentos e esclarecer o sumiço do corpo de
Jesus, estes dois discípulos estavam voltando para sua antiga vidinha, lá em
Emaús. Abandonaram a igreja.

Porque? Por vários motivos e um deles foi por causa de conversa fiada, pois,
como o texto bíblico relata, eles “... iam conversando” pelo caminho.

O texto bíblico não diz quem desviou quem, mas, como a repreensão de
Jesus foi muito severa e somente o nome de um deles é citado, não corremos
muito risco em afirmar que Cleopas era o conversador e, o outro, aquele que lhe
deu ouvidos.

Ter amigos na igreja é muito saudável e recomendável, mas, cuide-se, há
muitos “Cleopas” em nosso meio; pessoas mal resolvidas em sua fé em Nosso
Senhor Jesus, pessoas que querem sair da igreja, mas, como seus motivos são
meras desculpas, precisam de alguém que lhe dê ouvidos, alguém que concorde
com ele e, de preferência, que saia da igreja junto com ele, para que ele se sinta
menos mal e culpado.



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.

MENSAGENS DE
ABENÇOADORA EDIFICAÇÃO
Começamos neste domingo a
celebração do 113º aniversário da
Igreja Presbiteriana de Botafogo.
A cada domingo teremos uma
mensagem especialmente
preparada para o seu coração.

Neste domingo, abrimos as
celebrações com a mensagem do
Rev. Miguel Marques, nosso
amado pastor emérito. No Culto
Vespertino nos trará a palavra o
Rev. Jouberto Heringer, Capelão
da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio de Janeiro. É
tempo de celebrar!

ANIVERSÁRIO DO ABRIGO
PRESBITERIANO
Nosso Abrigo completa mais um
ano de existência e a celebração
será um grande dia de comunhão
e celebração. Começará às 10h, do
dia 08 de junho, com a celebração
de um culto de gratidão. Teremos
um dia de atividades, um saboroso
almoço (você já pode adquirir seu
ingresso), uma festiva programação
e, ao final, um delicioso chá. Nossa
Igreja tem apoiado esta obra do
Senhor e você faz parte disso.

DIA DOS NAMORADOS
Você lembra quando é? Pois bem,
o que mais interessa é que no dia
15 de junho, sábado, às 19h30min
teremos um Jantar Nobre dos
namorados aqui na Igreja. Coisa
fina, com muito amor envolvido e
no ar. Só teremos vaga para 45
casais. Você precisa fazer sua
inscrição ainda hoje com Julia
Chaves e Faustino Nascimento ou
Julia e Leonardo Medeiros.



ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO
Nosso almoço neste mês terá como
temática o aniversário da Igreja.
Teremos um cardápio gourmet para
adultos e outro para as crianças.
Coisa fina! Você não pode ficar de
fora. Se prepare para comer uma
“carne ao molho bourguignon”.
Será no dia 23 de junho. Você
precisa fazer sua inscrição com
antecedência. Procure a Comissão
de Comemorações: Ana Emília
Cardoso ou Ana Cristina Rodrigues.
O valor será de R$ 30,00.

X-MEN – Fênix Negra
Atenção UPA! Dia 15, às 16h vocês
estão sendo convidados para
assistir a estreia juntos. Fale com
o Rev. Diego.

ANIVERSÁRIO DE NOSSA
IGREJA
Começaremos as comemorações do
aniversário da Igreja na próxima
semana. Teremos um mês de
intensa programação e mensagens
especificamente voltadas para
nossos corações. Teremos os
seguintes pregadores e
programações especiais, tome nota:
09/jun – Pb. Antônio César/Pb. Esequias Sales
15/jun – Jantar dos Namorados
16/jun – Rev. Robinson Grangeiro/ Pb.
Eduardo Gouvêa
23/jun – Rev. Davi Charles Gomes/Rev.
Diego Stallone
30/jun – Rev. Cid Caldas/Cantata Eram Doze
06/jul – Festa Julina
07/jul – Rev. Roberto Brasileiro/Rev.
Sandro Mattos/ Coro na Escada e
distribuição de Bíblias

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
No próximo dia 05 de junho, quarta-
feira, é celebrado o Dia Mundial do
Meio Ambiente. Esta celebração foi
criada pela ONU para lembrar o
compromisso que precisamos ter como
nossa terra, cidade, estado, país e
planeta. Nós, como administradores da
criação, temos uma responsabilidade
que não pode ser esquecida,
minimizada ou delegada. O nome
disso é: Mandato Cultural de Deus.
Leia Gênesis 1 e 2. Glorificamos a Deus
cuidando da sua criação.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 29 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.

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: Ana Benincasa
(pneumonia), 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: Isabella Rodrigues Maggessy
(USA);Dia 03: David Januário de
Macedo (2603-4946), Heloísa da Silveira
Costa Hermenegildo (2542-5270),
Sandra Regina Paredes Pina da Cunha
(2235-0709);Dia 04: Pedro Paradela Diniz
Junqueira (2275-2671), Letícia Paradela
Diniz Junqueira (2275-2671) Dia 06:
Marcia dos Santos Nascimento (MS),
João Miguel Primo Mouta (2531-1589);
Dia 07: Camila Manhães Fernandes
Nóbrega (3831-7898), Fernanda Viviani
de Paula; Dia 08: Ilda Marques de
Andrade (2568-5501).

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

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: Vitor Camarinha

Diáconos: Faustino Filho, Felipe Silveira e José

Baía

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia

Mendes

Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa

Música:Stella Junia/ Coro Marcello Ganter

Noite: Stella Junia/ Coro Marcello Ganter

Assistência Médica:Dr. Mário Filipe e Enf.

Célia

Som: Marcos Victório

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: Jorge Sarito, Rogério Andrade,

Thiago Leite

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega, Deuzélia

Dutra

Noite: Sônia Leite e Izabel Nascimento

Música:Stella Junia/ Coro Marcello Ganter

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Mariana Sathler e

Enf. Renata

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
22 NC – Os Céus Proclamam
Oração de adoração e louvor
298  NC - A Pedra Fundamental

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 47
120 NC – Dependência
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Salmo 142”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
27 NC – Um Hino ao Senhor
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Olha ao redor”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

26 NC - Ao Deus Grandioso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Rei de Amor”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Quebrantado
Saudação e acolhimento
Cântico: Não há Deus maior
Oração de adoração e louvor
Cântico: Eu vou construir

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 15
Cântico: Sobre as águas
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Crê no Senhor”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Jesus em tua presença
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Grande é o Senhor”
Mensagem: Rev. Jouberto Heringer

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Digno é o Cordeiro”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Nada além do sangue
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: A paz do Senhor
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº17– 02 de junho de 2019                                                                                                                                            

     Mais do que as estrelas do céu!  
                “Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas 
             que estabeleceste, que é o homem , que dele te lembres?...Fizeste-o, no entanto, 
          por um pouco, menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste.” Salmos 8:3-5    

 
                                            
 
                                                                           
 
                                                                     
                                                                   
 
                                                         
                         
 
            
                     
                                                                                                                   

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

              As estrelas do céu se agrupam em constelações. Os nomes destas constelações foram 
dados por astrônomos da antiguidade, em latim (uma língua que não se fala mais). Quando 
observavam esses agrupamentos, eles imaginavam algumas figuras de pessoas, animais ou 
objetos que se pareciam com seus formatos. Por isso existem constelações com nome de 
Cetus(baleia),Chamaeleon(camaleão),Corvus(corvo),Cygnus(cisne),Delphinus(delfim),Dorado 
( dourado, um peixe), Scorpius (escorpião), Vulpecula (raposa) etc. Numa noite escura, pode-se 
ver entre 1000 e 1500 estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação. Os 
cientistas acham que existem 400 bilhões de estrelas na Via Láctea (onde está o nosso 
planeta). É o numero 4 com 11 zeros!!!!           
             Gilsinho gostava tanto de observar o céu, que até ganhou um telescópio de aniversário. 
Passava horas olhando as estrelas, e a constelação mais fácil de enxergar era Órion. Era só 
localizar 3 estrelas próximas ,alinhadas e com o mesmo brilho, chamadas Três Marias .Pronto ! 
Lá estava a constelação de Órion! E como Gilsinho era estudioso e um ótimo observador do 
espaço, é claro que se tornou um excelente astrônomo!! 

               
          Se estivermos longe das luzes da cidade e olharmos para o céu, veremos 
milhares de estrelas, como se Deus tivesse espalhado purpurina lá no alto.  
          A observação do céu não começou com os astrônomos da antiguidade e 
também não é só para estudantes como o Gilsinho, que na nossa historinha, 
também se tornou astrônomo. Muito antes, nos tempos bíblicos, já havia a 
curiosidade com a grandeza do céu e dos luzeiros (como eram chamados o sol, 
a lua, as estrelas). Abraão olhou para o céu e Deus prometeu que ele teria uma 
descendência tão numerosa como a quantidade de estrelas. Moisés guiou o 
povo de Deus pelo deserto até a terra prometida por muitos dias, descansando 
sob um céu estrelado.  
           E, se passamos alguns minutos olhando as estrelas vamos perceber a 
grandiosidade de Deus. O rei Davi teve essa sensação. Olhando para o céu, 
sentiu como Deus é incrível e se sentiu pequeno. Como Deus se preocupava 
com as pessoas, se tinha todo o Universo para cuidar?As estrelas eram tão 
maravilhosas, e ele, o rei Davi,  tão pequenino... Então se lembrou do amor de 
Deus por nós. Também lembrou que fomos criados à imagem e semelhança de 
Deus, diferentes do restante da criação, para cuidar de tudo o que foi criado. 
Nós somos os cuidadores da criação de Deus e especiais para Ele. 
                                                                             Bjos, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (saiba mais em Salmos 8/ Salmos 148  / Gênesis 15:5-6 , 26:4-5 )                                                                                                                                                                                                                                          
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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!!!   Que bom encontrar os amigos de  
novo!!! Temos algum visitante? Bem vindo no nome do Senhor!!  

                                    
2-CÂNTICO : ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação para crianças  
/APEC/vol. Verde nº3)  
Alô! Alô! Aqui estamos nós!  
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz.  
Quietinhos vamos pois ficar ,  
p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar.   
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos dizer ao nosso Deus como  
Ele é maravilhoso!!  Quem gostaria de conduzir essa oração? 
 

4-Leitura Bíblica no mês de junho– Salmos 40:1-3 

5-Versículo do mês de junho para memorizar:  

“...já não sou eu quem vive , mas Cristo vive  

             em mim.” Gálatas 2:20a 

                    
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos agradecer a Deus  
pelo Seu cuidado e pedir que esteja conosco sempre .  
Quem gostaria de orar, agradecendo a Deus pela vida?  

  
7-Mensagem – Tia Ilda 
8- CÂNTICO : A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis)  
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar,  
e andando pelo caminho( bis)  
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 

 

9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de junho 

           "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 
         

BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS  01/06 10 ANOS 

HELOISA DA SILVEIRA COSTA HERMENEGILDO 03/06 4 ANOS 

TIA SANDRA PINA (Amigos de Jesus) 03/06  

TIA LETÍCIA PARADELA (Cordeirinhos) 04/06  

TIO PEDRO PARADELA (Cordeirinhos) 04/06  

JOÃO MIGUEL PRIMO MOTA 06/06       4 ANOS 

TIA ILDA ( Coordenação geral) 08/06  

YGOR ROSA MONTEIRO 12/06       9 ANOS 

 LAURA HERINGER DE MELO SILVA 13/06       2 ANOS 

ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06        7 ANOS 

TIA ELISE (Cordeirinhos) 14/06  

BETINA VILELA TORRES PINTO BRAVO 18/06         1 ANO 

TIA JORGIANA (Cordeirinhos) 20/06  

 TIA ESTHER (Amigos de Jesus) 29/06  
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