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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
JESUS SE IMPORTA COM AS NOSSAS NECESSIDADES

Mt 15:32-39

A história da multiplicação de pães e peixes é muito conhecida. Aprendemos desde
pequenos como ela se deu. Jesus quer alimentar multidões, mas não há elementos para
isso. Esse é o cerne da questão.

A Bíblia cita nos Evangelhos duas oportunidades em que isso aconteceu. Na primeira
vez foram alimentadas cinco mil. Coroa o final do seu ministério na Galileia.

Desta vez o público era diferente. Eles estavam (Jesus e seus discípulos) em
Decápolis (nome atribuído ao conjunto de dez cidades gregas a leste do mar da Galileia).
O público ali era formado de judeus, mas com uma maioria de gentios. Jesus amplia
assim o escopo de seu ministério alcançando população para além de Israel.

Apesar de alguns intérpretes julgarem que este texto é uma repetição da primeira
multiplicação de pães e peixes, há aqui alguns pontos que tornam este momento distinto.

Fica absolutamente clara a gentileza e compaixão de Jesus pelas necessidades
dos homens. Tudo que nos diz respeito, Jesus se importa.

Jesus está preocupado com a fome da multidão. Sabe que precisarão voltar para
casa e, com fome, desfalecerão pelo caminho. Jesus está preocupado com aqueles que
tem olhos, mãos e pernas cansadas. Gente como a gente que precisa de alento para a
dura caminhada da vida. Ele nos convida a assentarmo-nos no chão. “Descansem. Vocês
precisam de alimento e eu lhes darei”.

Que conforto, que alento, que tranquilidade invade o coração daquele que tem a
convicção de fé de que Deus supre suas necessidades físicas e materiais. Por isso, leia
isso e se aproprie da verdade de que Jesus supre suas necessidades materiais.

Jesus está preocupado com o cansaço da multidão. Caminhar cansa, trabalhar
cansa, as condições do tempo nos cansam, viver cansa. Enfrentar as lutas da vida, cansa.
Há certos momentos em que nossas forças vão embora! Não aquentamos os trancos que
levamos. Somos surpreendidos por lutas, decepções, perdas, falta de realização e etc. Há
momentos em que dá vontade de descer do trem da história (como se isso fosse possível).
Pensamos: “Chega, não aquento mais, não tem jeito, não posso suportar”. Jesus percebe
e diz: “Tenho compaixão desta gente. Elas não podem ir embora sem alimento”.

Que maravilhoso saber dessa alimentação de quatro mil pessoas. Este encontro
aqui se dá após o ministério de Jesus entre os gentios. Aqui Ele oferece saciedade para
quem tem necessidade, independente de sua origem.

Fazendo uma leitura geral da ação de Jesus entre nós, podemos perceber que Ele
sempre deixa o homem com forças para caminhar. Não esqueça disso! Se você está se
sentindo sem forças, se deixe alimentar por Jesus. Pois, Jesus sempre reúne as pessoas
ao seu redor para alimentá-las. Não há alimento mais completo do que o pão vivo que
desceu do céu. Ele se oferece ainda hoje para saciar nossa fome e nos trazer descanso e
forças para continuar o caminho.

Rev. Cid Caldas



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

Autor: Pr. Franco

2O MOTIVO: CEGUEIRA ESPIRITUAL – vs. 15-16

O texto fala de uma espécie de “cegueira espiritual”. Repare:

“Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se

aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que

impedidos de o reconhecer”.

Eles estavam tão compenetrados em si mesmos, tão envolvidos em suas

próprias desculpas e justificativas, tão convictos em sua discussão, que nem

puderam notar que era o Cristo ressurreto que caminhava com eles.

Imaginem o ridículo da situação. Iremos ver, logo adiante, que eles não

aceitaram a notícia da ressurreição. Provavelmente estavam dizendo: Esta coisa

de ressurreição é coisa de louco! É histerismo coletivo! E, ali ao seu lado, estava

aquele de quem eles estavam falando.

Observe outra coisa muito interessante: eles (que estavam cegos) julgaram-

se mais informados que o próprio Cristo:

“És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as

ocorrências destes últimos dias?”.

As pessoas que abandonam o Caminho encontram-se em condições

espirituais semelhantes, isto é, cegos. Estão tão preocupadas consigo mesmos

que, literalmente, se tornam incapazes de perceber a realidade. Pior que isso,

além de estarem cegas, acreditam que são as únicas que enxergam. Enchem o

peito de razão, mas, fazem papel de ridículos ao discutirem temas sobre os quais

não tem o menor conhecimento e ao classificarem como fanáticos ou histéricos

os que ficaram firmes em suas igrejas.



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.

PRESB. ANTONIO CÉSAR DE
ARAÚJO FREITAS
Presbítero da Igreja Presbiteriana
do Calhau em São Luís/MA e
Membro do Conselho de Curadores
do Mackenzie vem hoje compartilhar
a Palavra de Deus conosco
participando das celebrações do
aniversário de nossa Igreja. Damos
as boas vindas ao amado irmão
rogando que o Senhor o use
poderosamente.

DIA DOS NAMORADOS
Você lembra quando é? Pois bem, o
que mais interessa é que no dia 15
de junho, sábado, às 19hs 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;
Julia e Leonardo Medeiros; Claudia
Cruz e Raner Soares da Silva.

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: Maria 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.

CANTATA ERAM DOZE
No domingo, dia 30, às 18h vamos
ter aqui em nossa Igreja um musical
falando da história e mensagem que
nos deixaram os 12 discípulos de
Jesus. Oportunidade de reflexão
sobre o tipo de discípulos que temos
sido. Será realizada por um grupo
de homens de nossa Igreja e
promete trazer momentos de
profunda reflexão.



MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO
O Conselho da Igreja sensível ao
apelo de irmãos que tem tido
dificuldade em trazer seus dízimos e
ofertas tendo em vista o fechamento
da agência bancária perto daqui,
adquiriu uma máquina de débito para
facilitar a entrega de dízimos e
ofertas. Esta máquina está localizada
na entrada da Igreja sob a
administração da Junta Diaconal. Se
você desejar utilizá-la, se dirija a um
dos diáconos, faça sua contribuição
diretamente na conta da Igreja, retire
o recibo, coloque num envelope e
consagre ao Senhor no momento do
ofertório. Somos um povo fiel a Deus!

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, 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: Helena Ferreira Silveira
(3579-7069); Dia 11: Marcus
Vinícius Rodrigues Soares
(3083-9109), Bernadete Matos
Souto de Araújo (2205-8137);
Dia 12: Tatiane Pinheiro Freitas
(2551-4793), François Carvalho
de Paiva (3435-4284), Alesandro
de Oliveira Nascimento (96735-
8983); Dia 13: Laura Heringer
de Melo Silva (99501-8897); Dia
14: Elise Regis de Medeiros
(2671-6212), Victor Manuel de
Jesus Lopes (2437-0826),
Esther Ramires Aragão (97623-
5636);  Dia 15: Vagner de Car-
valho Gonçalves (2537-5400).



ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossas irmãs Maria Eduarda Portela
e Kelly Portela. Que Deus as
abençoe e que possamos vê-las
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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: André Ribeiro

Diáconos: Aureliano Dutra, Joaber Sales, Fábio

Severino

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia

Dutra

Noite: Sônia 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
81 NC – Súplica ao Espírito Santo
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 104:01-18
86 NC – Espírito do Eterno Deus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Só Jesus”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
144 NC – Segurança e Alegria
Oração Diaconal de Dedicação
183 HE - Plena Consagração

Tudo a ti, Jesus, consagro;
Tudo, tudo deixarei;
Resoluto, mas submisso,
Sempre a ti eu seguirei!

Tudo deixarei!
Tudo entregarei,
Sim, A ti, Jesus bondoso,
Sempre seguirei!

Tudo a ti, Jesus, consagro;
Pois, eu sinto o teu amor
Transformar a minha vida
E meu coração, Senhor!

Tudo a ti, Jesus, consagro;
Quanto gozo, meu Senhor!
Paz perfeita, paz completa!
Glória, glória ao Salvador!

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Deus ao mundo amou”
Mensagem: Presb. Antônio César Freitas

DESPEDIDA

299 NC - Renovação
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Jamais irei me gloriar”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Venha o teu reino
Saudação e acolhimento
Cântico: Quão formoso és
Oração de adoração e louvor
Cântico: Eu vou construir

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 104:19-35
Cântico: Deus é Deus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Recepção de membro

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Porque Ele vive
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Esequias Sales

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Faça morada
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: cântico da colheita
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                                   Botafogo  

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

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº18– 09 de junho de 2019                                                                                                                                            

     Salva-vidas 24 horas  
                “Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem  
                 do Senhor , que fez o céu e a terra . Ele não permitirá que os teus pés vacilem ;  
                                    não dormitará aquele que te guarda .” Salmos 121:1-3    
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             Ir à praia é muito legal, mas nem sempre o mar está calmo. E em Ipanema 
não é diferente. Na verdade, na maior parte das vezes a correnteza é forte e as 
ondas estão altas, nessa praia. Não dá pra ficar distraído. Quando o mar está mais 
agitado é melhor brincar na areia e molhar os pés no rasinho. 
             Só que Bruna não se lembrou disso e resolveu enfrentar as ondas. Tudo ia 
bem nas brincadeiras de “furar as ondas “ e “pegar jacaré” até que... ela viu uma 
onda um pouco maior e resolveu correr dela . Teria sido melhor ir ao encontro da 
onda e dar um mergulho bem fundo como seu pai tinha ensinado... 
            Bem, só não aconteceu o pior porque o atento salva-vidas já havia percebido 
algo estranho, já estava ao lado dela e juntos venceram essa onda, saindo do mar, 
salvos. UFA!! 
               
            Quando estamos enfrentando um perigo, imediatamente pensamos em 
como seria bom se houvesse alguém disponível e atento para nos ajudar.  
             Ir à praia ou à piscina é muito divertido, mas só se sabemos nadar, 
boiar e se a água estiver calma e não muito gelada. Às vezes nem reparamos, 
mas nas piscinas de clubes e nas praias mais frequentadas, há sempre postos 
com salva-vidas. Eles cuidam da nossa segurança e nos deixam seguros com a 
certeza de que , caso precisemos , estarão por perto para nos salvar dos 
perigos. Quando o salva-vidas percebe alguma atitude diferente, alguém se 
debatendo na água, por exemplo, ele mergulha super rápido para o resgate . 
             A Bíblia diz que temos um salva-vidas que não descansa nem dorme, 
para vigiar e cuidar de nós nas 24 horas, todos os dias. É Deus, que nos criou, 
nos ama e está sempre de plantão nos ajudando e observando,para nos 
resgatar quando precisamos. Para Deus nada é difícil demais, nada é 
impossível, afinal Ele é o criador dos céus e da terra.  
            Quando estamos doentes , quando temos problemas em casa ou na 
escola , se uma prova difícil está chegando e temos medo de esquecer o que já 
estudamos, Deus pode nos atender, se pedirmos ajuda. Na verdade muitas 
vezes nem percebemos que corremos algum perigo, e só depois percebemos 
os livramentos que temos da parte de Deus.  
           De onde me virá o socorro? A resposta é: de Deus.   Bjos, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 (saiba mais em Salmos 121/ Salmos 124  / Lucas 8:22-25 )                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Os discípulos 

 esqueceram que Jesus 

estava com eles e 

tiveram medo.  

Descubra mais 7 erros 

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

                                                       APEC) 

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

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