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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

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

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
FALANDO DE PEDRAS E PREVALÊNCIA

Mt 16:17-19

Este é um texto estigmatizado. Ele tem sido utilizado para sustentar ou rebater dois
conceitos da doutrina católico romana. Ao longo dos séculos as defesas e refutações nos fazem
correr o risco de mitigar o conteúdo das palavras de Jesus ou toldar o fato de que esse texto é
Palavra de Deus para nós. Por isso, leia essa pastoral com a Bíblia na mão e tendo o texto
aberto.

Os dois conceitos são: 1. A Pedro foram entregues as chaves que admitem ou excluem as
pessoas do céu; 2. Pedro se tornou o bispo de Roma – o Papa. Diante desses pontos, católicos e
protestantes se cerram em seus conceitos e não abrem mão de um milímetro de suas posições.

Para entendermos o texto (deixemos de lado as posições) é preciso primeiro reconhecer
que o texto grego traz um trocadilho com o nome de Pedro, a palavra rocha e o nome aramaico de
Pedro – Cephas. As traduções são: Pedro = Petros; rocha = petra; Cephas = rocha. Após sua
confissão, Jesus responde: “Tu és Petros e sobre esta petra edificarei a minha igreja.”

Outro ponto importante a destacar é o fato de que esta metáfora era utilizada pelos
judeus para se referir: 1.A Abraão – “Abraão era a rocha a qual se fundou a nação”; 2. Ao próprio
Deus (vide Dt 32:4). O fato é que, ainda hoje, dizer que alguém é uma rocha, é um grande elogio
ou uma severa crítica. Agora, como você deve ler este texto para sua edificação? Há algumas
interpretações que precisam ser consideradas.

Primeiro a que atribui o significado, a pessoa de Jesus. Ele é a rocha sobre a qual a Igreja
é edificada. Essa verdade pode ser vista também quando Paulo diz: “porque o marido é o cabeça
da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.” (Ef
5:23)

A segunda, tem a ver com a declaração de Pedro, propriamente dita – “Tu és o Cristo, o
Filho do Deus vivo”. Neste sentido, a rocha é a verdade afirmada – Jesus é o Filho do Deus vivo.
Pois, afinal de contas, essa profissão de fé é fundamento, é base, é a rocha sobre a qual a Igreja
se fundamenta.

Mas, há ainda uma terceira interpretação que nos sugere que a fé de Pedro é a rocha. Pois
a fé de Pedro foi o ímpeto inicial que depois fez surgir a Igreja.

Barclay julga que a melhor interpretação nos ensina que Jesus poderia ter falado: “Pedro,
você é o primeiro a compreender quem sou eu; portanto, é a primeira pedra, a pedra fundamental,
o princípio mesmo da Igreja que fundo.” Pedro, pode ser visto como o início da comunhão daqueles
que creram no nome de Jesus. Ali começou a união daqueles que creem em Jesus.

A segunda questão neste texto, trata das portas do inferno. Há gente que se assusta,
outros que deixam de lado este conceito, mas isso também é Palavra de Deus para você. Jesus
nos diz que “as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja”. Isso quer dizer que a Igreja é
uma fortaleza e que o mal jamais prevalecerá. Isso é particularmente importante saber nos
momentos em que somos tomados por desânimo espiritual ou a igreja esteja passando por
momentos de crise. É a visão da esperança e da certeza de que o Senhor zela pelo Corpo De
Cristo – A Igreja.

Mas, os anciãos judeus costumavam se assentar num determinado lugar que recebia a
alcunha de “porta” (veja Dt 21:19 e 25:7) e era considerado um tribunal popular. Nesse sentido,
também a mensagem é - Os poderes não prevalecerão contra a Igreja.

O fato é que Jesus está destacando a verdade basilar de que Ele é o Filho de Deus e o
Cabeça da Igreja e que esta não será destruída!!! Apegue-se a essa verdade!

Rev. Cid Caldas



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

Autor: Pr. Franco

6O MOTIVO: DECEPÇÃO – VS. 21
“Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de
redimir a Israel; mas, depois de tudo isto, é já este o
terceiro dia desde que tais coisas sucederam”.

Quantas vezes Jesus afirmou que seu reino não é deste mundo? Ele deixou
claro que não veio para formar um exército, para ser o governador ou o rei de uma
nação, para criar uma dinastia ou qualquer destas coisas que os poderosos tanto
apreciam. Apesar disto, os apóstolos pensavam que Jesus iria ser coroado e
enfrentar os romanos e “redimir” (libertar) Israel.

Havia, é claro, um interesse pessoal em cada um deles, para acreditar nisso.
Como amigos íntimos do Mestre, certamente eles seriam nomeados generais,
ministros, secretários. Imagine, um grupo de pescadores analfabetos nomeados
para os altos escalões do novo governo, o governo de Jesus. Fantástico, não é mesmo?

Mas, eles estavam confusos. Jesus nunca disse isso, nunca lhes deu
qualquer esperança neste sentido. Ora, a Bíblia diz que quem crê em Jesus jamais
será confundido. O que aconteceu com os apóstolos, para ficaram tão confusos?
Eles deixaram de ouvir as palavras de Jesus e passaram a acreditar em suas
próprias ambições e devaneios.

Muitas pessoas abandonam suas Igrejas quando se decepcionam com
alguma coisa. Mas, como chegam a este ponto?

Quando deixam de ouvir as verdades de Deus para ouvir seus próprios
corações. Quando enganam a si mesmos, afirmando e acreditando que Deus lhes
prometeu alguma coisa, quando, no fundo, eles estão apenas tentando satisfazer
suas ambições pessoais.

A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Porém,
infelizmente, muitos se decepcionam porque deixam de procurar em Jesus as
respostas para suas vidas e vão atrás de certos “homens e mulheres de Deus”,
mendigando oração e em busca de “revelação”.  Passam a dar ouvidos aos profetas
e profetizas de plantão. Passam a dar mais valor a sonhos, visões e sinais, que à
presença de Deus e seus ensinos.

Outros evangélicos organizam suas vidas função de suas Igrejas e de seus
líderes, de tal forma que abandonam a família, os amigos, o estudo, o
autodesenvolvimento, o laser, etc. Então, num belo dia, suas Igrejas e seus líderes
traem sua confiança, e a decepção vem à cavalo. Daí, não dá mais para segurar a
barra. O único jeito de enfrentar a realidade é... bem, é fugindo dela. Abandonando
tudo.

Decepcionado? A culpa é sua, se acreditou em suas próprias ambições e se
organizou sua vida em função de homens e Igrejas.

Jesus nunca decepcionou alguém que tenha organizado sua vida em favor
dele. É hora de reconhecer os erros, para não cair mais.



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo
é uma comunidade de pessoas que
estão sendo transformadas em
todas as esferas da vida por Jesus
Cristo. Compartilhamos o amor de
Cristo, cuidamos uns dos outros e
servimos nossa comunidade local
e o mundo. Nossa missão é adorar
ao Senhor em espírito e verdade;
fazer e amadurecer mais discípulos
de Jesus. Esta é a base para nosso
ministério e tudo o que fazemos.
Obrigado por se juntar a nós hoje!

A TODOS
Que buscam a paz;
Que choram e buscam consolo;
Que lutam e buscam servir;
Que pecam e buscam perdão;
Que, na solidão, buscam amor;
Que forasteiros, buscam amizade;
Que, em esperança, buscam a verdade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicidade,
Desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os acolhe
Em nome do Senhor Jesus Cristo.

BEM-VINDO REV. ROBERTO
BRASILEIRO
Rev. Roberto é o mensageiro que
Deus nos envia encerrando as
celebrações do 113º aniversário de
nossa Igreja. Ele é o MD
Presidente do Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana do Brasil e
pastor da Igreja Presbiteriana de
Bairro Constantino em Patrocínio/
MG. Somos gratos a Deus por sua

vida e ministério. Rogamos ao
Senhor que continue a abençoá-
lo, bem como a sua família e
ministério. Bem-vindo reverendo!

BEM-VINDO REV. SANDRO
MATOS
Hoje à noite, receberemos nosso
amigo, irmão e pastor querido, Rev.
Sandro Matos. Ele vem nos
abençoar compartilhando a Palavra
de Deus. Rev. Sandro é Presidente
do Sínodo Baixada Fluminense,
Presidente da JURET-Rio e pastor
da IP Ebenézer.

DIA DO DIÁCONO
Hoje, agradecemos a Deus pela
Junta Diaconal de nossa Igreja,
rogando ao Senhor que continue
a abençoá-los, iluminá-los e
direcioná-los. Esta é uma
celebração que acontece em toda
a Igreja Presbiteriana do Brasil.
Essa data foi escolhida porque no
dia 09 de julho de 1866 foram
ordenados os primeiros diáconos
presbiterianos no Brasil: Antônio
Pinto de Souza, Camilo Cardoso
de Jesus. O ministério diaconal é
bíblico e parcela importante da
vida da Igreja.

FEIJÃO IRMÃO!
Este é o nome da saborosa feijoada
que será servida no nosso almoço
comunitário mensal. Será no dia



28 de julho, após o Culto Matutino.
Você já pode fazer sua inscrição
com os diáconos. Lembrando que
as vagas são limitadas.

CONFRATERNIZAÇÃO DA SAF
COM A UPH
Será no dia 13 de julho no hall do
hotel Ibis Copacabana. Faça sua
inscrição com Solange Ribeiro.
Investimento $ 20,00.

DIA DO AMIGO
A UPA vai celebrar o dia do amigo
no sábado, dia 20, às 16hs. Tempo
de encontro, de celebrar as
amizades, de descobrir novos
amigos e renovar laços que tanto
nos abençoam. Feliz é aquele que
cultiva a amizade. Fale com o Rev.
Diego para saber como será e o
que te espera!

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 27 de julho, 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: Claudia
Giordano Barbosa, Clemente
Fontenele (filho da Natália) 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: Rachel Paradela Gomides
Diniz (2275-2671), Raphael Pina
Caldas (2565-7151),Dia 08: Maria
da Penha Ferreira Valente, Ana
Paula Madeira Borges de Almeida
Corrêa (2237-4821);Dia 10:
Alessandra Meirelles Wantuil
(2568-3026); Dia 11: Inês Rufino
Martins Jarque (2558-0328); Dia12:
Maria Vitória Rodrigues Soares
(3083-9109).



ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Adeclem Garcia dos
Santos, André Luis de Oliveira
Silva, Elizabeth  S. dos Santos,
Juracy Rocha, Liliane Salomão
Fernandes Silva, Pedro de Almeida
Sandra Coutinho Almerinda
Bittencourt. Que Deus os abençoe
e que possamos vê-los outras vezes.

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Eduardo Gouvêa
Diáconos: Pedro Rocha, Jorge Sarito, Thiago Leite
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia Mendes
Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa
Música: Manhã: Stella Junia/Coro Marcello Ganter
Noite: Coro Marcello Ganter/Stella Junia
Assis. Médica: Dr.Mario Filipe e Enf. Afia Mendes
Som: Marcos Victorio

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Esequias Sales
Diáconos: Leonardo Medeiros, Fábio Severino
José Baía
Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega, Deuzélia Dutra
Noite: Izabel Nascimento e Sônia Leite
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella Junia
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

Coro Marcello Ganter: “Dai ao Senhor

Louvor”

Saudação e Acolhimento

04 NC - Culto à Trindade. 1a estrofe Coro

Marcello Ganter

Oração de Adoração e Louvor

18 NC - Deus dos Antigos - 1a estrofe Coro

Marcello Ganter

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 66

122 NC - Necessitado - 1a estrofe Coro

Marcello Ganter

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Coro Marcello Ganter: “Renova o meu

coração, ó Deus”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

155 NC - Castelo Forte - 1a estrofe Coro

Marcello Ganter

Oração Diaconal de Dedicação

06 NC - Doxologia 1a Congregação | 2a

Coro Marcello Ganter

Saudação aos visitantes



GRATIDÃO A DEUS PELOS113 ANOS DA IGREJA

Coro Marcello Ganter: “Meu Tributo”
Oração de Gratidão

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “A igreja está
firmada em Cristo”
Mensagem: Rev. Roberto Brasileiro Silva

DESPEDIDA

299 NC - Renovação 1a Congregação | 2a

Coro Marcello Ganter
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Bênção Aarônica”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Oh quão lindo esse nome é
Saudação e acolhimento
334 NC – Conversão
Oração de adoração e louvor
Cântico: Tu és bom

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 91
Cântico: Eu escolho Deus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Renova o meu
coração, ó Deus”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Meu louvor
Oração Diaconal de Dedicação
Coro Marcello Ganter: “A igreja está
firmada em Cristo”

Saudação aos visitantes

GRATIDÃO PELO MINISTÉRIO DIACONAL

Coro Marcello Ganter: “299 – Renovação”
Oração de Gratidão

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Meu tributo”
Mensagem: Rev. Sandro Matos

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “O pão da vida”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Digno é o Senhor
Comunhão
Coro Marcello Ganter: “299 NC -
Renovação”

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Vou seguir com fé
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº22– 07 de julho de 2019                                                                                                                                            

    Protegendo um tesouro.   
         “Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor  

              que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante  
o Espírito Santo que habita em nós.” 

2 Timóteo 1:13-14  
 

 
                                            
 
                                                                           
 
                                                                     
                                                                   

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

            A melhor época para conhecer os países que ficam acima da linha do 
equador (no Caribe) é entre novembro e junho porque não há furacão nem chuvas. E 
atravessar as águas transparentes do mar do Caribe pode até ser um passeio 
bastante legal hoje em dia.  
            Mas, não no século XVIII, perto da Ilha de Martinica. Era lá que o Pirata Barba 
Negra ficava com o navio La Concorde que ele roubou dos franceses e trocou o 
nome para Queen Anne's Revenge. Quem cruzasse o caminho desse navio do Pirata 
Barba Negra já sabia que seria atacado e roubado. Então todo cuidado era pouco. 
Afinal, quem carrega algum tesouro valioso precisa ser cuidadoso, atento, e estar 
pronto para qualquer tentativa de ataque inimigo.  
                           
            É... Quem tem um tesouro para guardar precisa ser esperto e atento.  
             Mas, de que tesouro estamos falando? Será que a palavra TESOURO na 
Bíblia é sempre usada para falar de bens materiais, dinheiro, carros e joias?  
             O apóstolo Paulo fala muitas vezes em “guardar um tesouro, um bom 
depósito”. Como missionário, muitas vezes, esteve acompanhado de um jovem 
chamado Timóteo falando sobre Jesus. Os pais de Paulo não eram cristãos, 
mas a família de Timóteo era. E desde bem pequeno sua mãe (Eunice) e a avó 
(Loide) ensinaram sobre o amor de Jesus. Era isso que Paulo chamava de 
tesouro, as palavras de Deus ensinadas pela família de Timóteo. Ter sido criado 
num lar cristão foi uma benção e um presente especial de Deus.  
           É maravilhoso quando as famílias leem a Bíblia e oram juntas. E também 
quando todos nós, em comunhão na Igreja fazemos isso. É na Igreja que 
aprendemos muitas verdades bíblicas que abençoam tanto a nós quanto aos 
que nos cercam. Conhecer e acreditar nas verdades sobre Jesus é como ter um 
tesouro especial para proteger.     
          Nossa Igreja Presbiteriana de Botafogo completa 113 anos ensinando a 
Palavra de Deus porque tem sido abençoada e protegida. Vamos cuidar com 
amor desse tesouro precioso que temos recebido nessa Igreja.  
                                                                                   Bjos,Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (saiba mais em 1 Timóteo 1:6-14/ 1 Timóteo 3:14-17)                                                                                                                                                                                                                                          
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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 :  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 : 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 julho– Salmos 18:1-3 
 

5-Versículo do mês de julho para memorizar:  

 “Celebrai com júbilo ao Senhor, todas  

                    as terras. “ Salmos 100:1                     
 
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?   
 
7-Mensagem – Tio Indiomar 
 
 

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.  
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 julho 

     "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 
         

JOÃO ROMEU PONTES ROSA  15/07 5 ANOS 

TIA DÉBORA ( Sementinhas de Jesus) 15/07  

SAMUEL DIANES MOREIRA TELES  24/07 2 ANOS 
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