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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
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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.

ABENÇOADAS CELEBRAÇÕES
DE ANIVERSÁRIO
Celebramos os 113 anos de nossa
Igreja durante todo o mês de junho
e princípio d julho. A cada
domingo recebemos palavras
inspiradoras, as músicas e o louvor
da congregação abençoaram, a
presença da Igreja em todas as
programações foram marcantes.
Que o Senhor nos mantenha
assim unidos, engajados e sempre
prontos a servir.

COMO ESTÃO AS FINANÇAS
DE NOSSA IGREJA?
Deus tem nos abençoado com o
aumento da membresia, o
envolvimento fiel de muito membros
com a entrega de dízimos e ofertas
e a presença de todos em nossas
programações. Contudo, é
importante informarmos à Igreja que
nossas demandas financeiras, o
aumento dos custos de serviços e a
crise que se instalou no país, que
atingiu a todos nós, se reflete
também nas finanças da Igreja. É
claro que cremos e vivemos
confiantes de que o Deus da
providência jamais nos deixará faltar
o que quer que seja, mas queremos
informar à Igreja que nossos
desafios de manutenção da Igreja
cresceram e impactam diretamente
nossa capacidade de pagamento.
Louvamos a Deus porque as contas
estão em dia, mas precisamos saber
que, com a contribuição e fidelidade
do povo de Deus, continuaremos a
transpor mais esse desafio.

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.



DIA DO AMIGO
A UPA vai celebrar o dia do amigo
no próximo 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!

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 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), Maria da
Conceição dos Santos Plata
(Pérola), 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: Joel Beltrão Jarque (2591-
2602); Dia 15: Débora Cristina
Szendrodi Dourado Teixeira (3559-
3553), João Romeu Pontes Rosa;
Dia 16: Valéria Cristina Antonio
Faria, Eliane Cristina Soares Cabral
de Souza (2578-1882); Dia 20:
Andrea Cristina Mendes Gama
(2552-9933), Natália Regina da
Costa Fontenele (2295-2370),
Helena Caldas Almeida Magalhães
(3435-4284).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Geraldo de Castro
Santana, Glaucia M. C. Santana
e Jorge Cavalcante Zaiden. Que
Deus os abençoe e que possamos
vê-los outras vezes.

ESTACIONAMENTO PARA
QUEM VEM À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o
estacionamento localizado na Rua
da Passagem, 120. Você que vem à
Igreja tem o direito de pagar o valor
único de R$ 12,00 pelo período total
compreendido pelo horário do culto.
É preciso que, assim que entrar,
você informe que está vindo para a
Igreja e que faz parte do convênio
da Igreja com o estacionamento.

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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Paulo Nascimento

Diáconos: Michel Jarque, Felipe Silveira e

Faustino Filho

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia

Dutra

Noite: Afia Mendes e Sônia Leite

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Inês Jarque

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Ilda Marques e

Enf.Célia Caldas

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
17 NC - Deus Seja Louvado
Oração de Adoração e Louvor
24 NC - Convite ao Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 69:01-18
129 NC - Vigilância e Oração
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Se meu povo orar”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

145 NC - Refúgio Verdadeiro
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: “Tu me amas”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

178 NC - A Excelência do Amor
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio – Coro Marcello Ganter: “Rio da Judéia”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Maranata
Saudação e acolhimento
Cântico: Tudo que Jesus conquistou
Oração de adoração e louvor
Cântico: Rei meu

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 69:19-36
Cântico: Te conhecer
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

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

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Eu vou construir
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Tributo a Yeovah



Para Pensar
VOCÊ ACHA QUE ESTÁ QUERENDO AJUDAR?

Mt 16:20-23

Este texto faz questão de demonstrar que, apesar dos discípulos terem captado o
conceito de que Jesus era o Messias enviado por Deus, deram a nítida impressão de
que não captaram o significado e suas implicações.

Provavelmente seguiam pensando num Messias político, libertador das massas,
um conquistador ou um herói. Antes de pregar que Jesus é o Filho de Deus encarnado
e o Messias enviado é preciso aprender o significado dessas afirmações.

Não havia outro caminho para Jesus que não fosse a cruz. Mas, perceba que ele
começa por afirmar que havia a necessidade de ser julgado pelos anciãos, sacerdotes e
escribas, ou seja, Jesus estava afirmando que seria julgado pelo Sinédrio. O poder
religioso de então. Que paradoxo, o Filho de Deus sendo julgado por aqueles que
“defendiam” a fé.

Só isso deve nos levar a pensar sobre a interpretação que estamos dando aos
nossos postulados de fé. Sempre corremos o risco de tornar a Bíblia em letra morta, o
exercício religioso em ginástica sem sentido e o culto num desenrolar de atos sem
sentido. O Sinédrio conhece e cuida da Lei; executa e controla todo o culto e a prática
dos sacrifícios; julga questões do povo sob o ponto de vista da religião – mas, é incapaz
de discernir que estava diante do Messias Prometido e encarnado em Jesus Cristo.
Quanta falta de sensibilidade.

Pedro havia sido criado na mesma perspectiva religiosa, política e cultural do
Sinédrio ao esperar o Messias que viria em poder e glória.

Pedro é duramente repreendido por Jesus, pois suas palavras remetem as
tentações sofridas por Jesus no deserto, quando Satanás lhe oferece poder, dinheiro,
bens e glória. Seria mais ou menos como se Jesus dissesse a Pedro: “Companheiro
essa foi a oferta de Satanás”.

Pedro aborda Jesus com a tentação de fazê-lo fugir da cruz. A tentação que lhe foi
oferecida até o fim. Só que as ideias de Pedro não eram as ideias de Deus.

Sabe, acredito que a palavra de Pedro era sincera e envolto em amor sincero por
Jesus. Pedro não conseguia lidar com a ideia de que Jesus seguiria este caminho horrível
e terminaria seus dias envolto em tanta violência. Contudo, preste atenção nisso: Há
ocasiões em nossas vidas que até o amor tenta nos afastar das lutas que o caminho do
Senhor exige.

Até o amor não pode evitar de trilharmos os caminhos que Deus tem para cada
um de nós. Sobre isso, semana que vem conversaremos.

Antes de terminar, deixa eu compartilhar com você o que Orígenes, um dos
chamados pais da Igreja, fala dessa reação de Pedro. Orígenes nos diz que com essa
atitude, Pedro tentou passar na frente de Jesus. A reação de Jesus quis dizer: “Pedro,
seu lugar não é na minha frente dizendo o que tenho que fazer, mas atrás de mim me
seguindo como discípulo”. Que pensamento maravilhoso! Nos chama a atenção para
não querermos dirigir a obra que pertence ao Senhor; nos alerta para nos deixarmos
conduzir por Ele; e, acima de tudo, para reconhecer nosso lugar na relação com o Senhor
dos senhores, o Salvador – Jesus Cristo.

Rev. Cid Caldas



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

Autor: Pr. Franco
7O MOTIVO: FALTA DE FÉ, DESCRENÇA – VS. 22-25

“... mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia
desde que tais coisas sucederam. É verdade também
que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos
surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo; e,
não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem
tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive.
De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e
verificaram a exatidão do que disseram as mulheres;
mas não o viram”.

Quase que dá para ouvir o tom de desprezo deles em relação ao testemunho
das mulheres, quando se referiram a elas como “algumas mulheres”.

Não eram apenas algumas mulheres. Eram mulheres bem conhecidas do
grupo. Mulheres respeitadas, que tinham nome e sobrenome. Mulheres que
apoiaram o ministério de Jesus todo o tempo, não só financeiramente, mas,
principalmente, com o serviço de suas próprias vidas. Mas, nada disso tinha
qualquer valor para Cleopas e seu companheiro. Imediatamente, eles
desqualificaram o testemunho delas, por serem apenas mulheres.

Mas, sua descrença não parou por aí. Descreram, também, do testemunho
dos homens (De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão
do que disseram as mulheres; mas não o viram). À primeira vista parece que o
testemunho dos homens os deixou propensos a crer, mas, não! Se tivessem crido
no testemunho daqueles verdadeiros servos de Deus, JAMAIS TERIAM IDO
EMBORA para Emaús.

Descreram da própria ressurreição, apesar dela ter sido apregoada por Jesus.
Em resumo, descreram das mulheres, dos homens e do poder de Deus. Não

é à toa que a repreensão de Jesus foi tão severa.
Um dos motivos que levam as pessoas a abandonar suas igrejas é quando

elas passam a agir de modo semelhante.
É verdade que nas igrejas têm muita gente exagerada, doidas para dar um

“tremendo testemunho”, tentando impressionar, para conquistar o respeito do grupo.
Por outro lado, no entanto, há os casos verdadeiros. Testemunhos verídicos,

comedidos, isentos de exageros. Pessoas que, de fato, têm experimentando uma
dose maior da graça de Deus.

Como diferenciar o falso do verdadeiro? A Bíblia nos ensina a agir com
prudência, sobriedade e discernimento.

Alguém certa vez disse: Para quem quer crer, nenhuma prova é preciso; para
quem não quer crer, nenhuma prova basta.

Seja crente, de verdade. Seja sábio e prudente, mas crente. Jamais acredite
em tudo; jamais duvide de tudo.

O crente vive pela fé e não por preconceitos.



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº23– 14 de julho de 2019                                                                                                                                            

    Nosso mundo pode ser melhor!   
         “Vós sois o sal da terra; ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?” 

Mateus 5:13ª 
       “ E não vos conformeis com este século , mas transformai-vos pela renovação da  
                vossa mente , para que experimenteis qual seja  a boa , agradável e perfeita 

 vontade de Deus .” Romanos 12:2 
 

                                            
 
 
                                                                     
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

               Alex não achava que um brinquedo maneiro, uma roupa super legal ou um 
tênis “de marca” eram as melhores coisas do mundo. Ele gostava mesmo era da 
comidinha da mãe, D. Eunice. Por isso  vinha o mais rápido possível da escola direto 
para a mesa do almoço.  
             - Minha comida preferida!!! Purê de batatas com carne moida !!! Amo! Chegar 
em casa , com fome , depois de uma prova massacrante ... Mãe você é demais!!! 
                           
            Mas, já pensou se, na primeira “garfada” Alex descobrisse que D Eunice 
havia se esquecido de colocar sal em seu delicioso purê de batatas? Argh!!! 
Completamente insosso!!! Sem gosto e sem graça...  
            O sal é importante, mas no tempo que Jesus passou aqui nesse mundo 
ele tinha uma importância ainda maior. Não só dava sabor à comida, como 
também evitava que ela estragasse. Afinal, ainda não existia a geladeira.  
            Todos precisam de sal e Jesus usou esse elemento para explicar que, 
no mundo, precisamos ser como o sal. Da mesma forma como o sal deixa a 
comida mais gostosa, os crentes podem fazer do mundo um lugar melhor. Além 
de procurarmos ser diferentes porque não aceitamos a maldade, porque 
obedecemos a vontade de Deus, também podemos transformar um mundo 
insosso em um mundo melhor. 
              Para sermos sal, precisamos: 
- fazer a diferença na vida das pessoas  
- em tudo dar graças 
-motivar os outros a fazerem boas escolhas 
- ter um coração bondoso e alegre 
- investir tempo com quem está triste ou passando alguma dificuldade                    
                                                                                   Bjos,Tia Ilda  
 (saiba mais em Mateus 5 13-16/ Colossenses 4:5,6/ Romanos 12 e 13)                                                                                                                                                                                                                                          
NOTA: Para aqueles ligadinhos no saiba mais , os textos da semana passada 
não estavam certos . Me enganei, e os textos certinhos estão em 2 Timóteo 1:6-14  

e 2 Timóteo 3:14-17 e não em  1 Timóteo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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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 – Tia Luzia 
 
 

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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