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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
PARA QUÊ VOCÊ QUER SINAIS?

Mt 16:01-04

Meu Deus! Leio esse texto e não acredito no que estou lendo! Fariseus e saduceus
pedindo sinais dos céus para Jesus! Quanta insensibilidade, quanta cara de pau, quanta maldade,
quanta...sei lá!

Sinais dos céus é exatamente o que Jesus tem feito em sua caminhada. Só no passado
recente desse questionamento de fariseus e saduceus, Jesus multiplica pães e peixes por duas
vezes; anda sobre o mar; curou enfermos só pelo toque em suas vestes; curou a filha de uma
cananeia; volta a curar coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. Eles pedem sinais dos
céus?

Outra curiosidade eu não pode ser esquecida está no fato de fariseus e saduceus estarem
justos questionando Jesus. Porque, se existe dois grupos antagônicos, estes dois representam
bem isso. Eles não se suportavam.

Fariseus pleiteavam o cumprimento da lei e ritual estritamente. Saduceus eram contra
isso; fariseus esperavam o messias prometido, saduceus não acreditavam sequer na ressurreição.
Mas aqui se confirma a máxima que diz: “tanto a hostilidade quanto a necessidade faz com que
as pessoas mais estranhas se unam”.

Mulheres e homens se unem para fazer o mal, para maldizer, para colocar em prática
planos iníquos ainda que sejam inimigos contumazes. Neste caso, se uniram em seu malvado
desejo de eliminar a Jesus. Jesus desmascara essa intenção com a verdade e nos ensina a
jamais compactuar com o mal, sob qualquer pretexto. Porque os fins não justificam os meios!

Mas, veja a exigência de fariseus e saduceus – um sinal vindo dos céus. Reivindicam um
costume que exigia aos profetas legitimar sua mensagem mediante algum sinal extraordinário.

Jesus responde explicitando a atitude que fariseus e saduceus normalmente adotavam.
Tão sabedores de tantas coisas; interpretes das condições do tempo; senhores da Lei e dos
Profetas; discernem o aspecto do céu, mas querem “um sinal vindo do céu”?

Curiosa constatação, que nos leva a refletir sobre o fato de convivermos com as coisas de
Deus, falarmos das coisas de Deus, lermos a Palavra de Deus, cultuarmos a Deus, estarmos na
Igreja e.... ainda assim não percebermos que nos encontramos diante daqueles que é o Senhor
de tudo e de todos.

Jesus já havia falado disso para judeus que queriam sinais. Os lembrou do sinal de
Jonas (Mt 12:34-40 - Não deixe de ler ese texto).

Jesus ataca as intenções que, na verdade, revelam a maldade do coração e não o interesse
sincero de se ver diante de Deus revelado em Jesus, É pedido de quem não acredita, de quem
não tem fé, de quem contesta a ação e o poder de Jesus para curar, transformar e, acima de tudo,
de salvar.

Por outro lado, percebemos neste texto, que há pessoas que não percebem o que está
acontecendo, para onde sua vida o está conduzindo, para onde anda a história. Na verdade, há
muita gente sem rumo. Deixando a vida lhe levar, como se isso resolve seus problemas materiais,
existenciais, psicológicos ou espirituais.

Gente que quer ver céu abrir, Deus andando no meio da rua, espetáculos da fé. Para
estes Jesus continua a dizer: querem sinais? O sinal maior, sou Eu e minha palavra.

Jesus é a última palavra de Deus. A revelação de Deus não vai além de Jesus Cristo. Ele
é a síntese de tudo!

Mas também, não se esqueça que Jesus é o sinal enviado por Deus para salvação de todo
aquele que crê. Agora, se os homens não conseguem ver o sinal de Deus em Jesus não hão de
ver absolutamente nada. É cegueira absoluta.

Rev. Cid Caldas



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

Autor: Pr. Franco
3O MOTIVO: TRISTEZA – VS. 17

“Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que
ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos”.

Porque eles estavam tristes? Pela morte de Jesus, é claro! Mas, também,
pela injustiça praticada pelas autoridades (Como puderam colocar Jesus e Barrabás
lado a lado?). Pela ingratidão do povo de Israel (Como puderam escolher Barrabás?).

E, pelos problemas do grupo de Jesus (Como é que Pedro, que era tão valente,
não morreu de vergonha por negar o Mestre três vezes? E quanto aos demais, não se
acovardaram também, deixando o Cristo padecer sozinho? E as mulheres, então, que
na hora da crucificação até que foram valentes, mas, agora, vêm com esta história de
que viram e conversaram com anjos, parecendo loucas, alucinadas?).

Estavam tristes por muitos motivos. Por isso não puderam suportar a pressão.
A Bíblia diz que “... a alegria do Senhor é a nossa força”. Crente triste é crente
fraco! E, quando estamos fracos, temos a tendência de nos isolarmos, de fugir, de
virar a mesa, de abandonar a carreira da fé.

Cuide-se, meu irmão. Não se entristeça! Nem com as autoridades, nem
com a ingratidão do povo e, muito menos ainda, com sua igreja, pois todas as
igrejas do mundo são iguais: são formadas por seres humanos fracos e frágeis;
valentes numa hora, covardes noutra; maravilhosos num instante, desprezíveis
noutro; inspiradores em certas atitudes, desastrosos em outras.

É verdade que nenhuma igreja pode viver em pecado alegando que “... toda
igreja tem problemas, que nenhuma é perfeita” e não fazer nada para mudar esta
situação. Se uma igreja admite isso (e a maioria admite) é porque está
reconhecendo que tem problemas. Logo, tem a obrigação de dar uma parada e
fazer um conserto com Deus, senão, certamente é falsa e hipócrita.

Por outro lado, no entanto, nenhum crente tem o direito de ficar triste por
causa dos problemas de sua igreja, a ponto de abandoná-la. Deve, sim, orar, jejuar
e promover a santidade do seu grupo, com paciência e amor. Muito amor! Se,
depois de agir assim, sua igreja insistir em permanecer no pecado, então chegou
a hora de pedir a Deus licença para sair em busca de um outro lugar para adorar.
Porém, jamais ficar sem igreja.



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.

REV. ROBINSON GRANGEIRO
MONTEIRO
Pastor da Igreja Presbiteriana de
Tambaú em João Pessoa/PB;
presidente do Sínodo do Paraíba e
membro do Conselho de Curadores
do Mackenzie está desde ontem nos
abençoando com sua presença e
palavra. É o mensageiro que Deus
nos envia nesta manhã. Ele e sua
esposa, Séfora Bezerra Mota são
benvindos em nome de Jesus!

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.

FESTA JULINA
Nossa tradicionalíssima Festa
Julina acontecerá no próximo dia
06 de julho, a partir das 15h. Como
sempre, pela gentileza e
instrumentalidade de nossa irmã
Mariúza e nosso querido Paulo Davi,
nossos adolescentes estão
coordenando esta festa cujo objetivo
é um só – comunhão. Registre aí:
Local - ICE - Instituto Carioca de
Educação
Endereço: Rua São Salvador, 49 -
Flamengo, RJ
Horário: 15h às 20h - Data – 06 de julho

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: 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: Sergio dos Santos
Nascimento; Dia 18: David
Ferreira Silveira (3579-7069);
Dia 19: Elenice Pereira da Silva
(2509-4271); Dia 21: Celsa
Chaves Britto (2295-1758),
Denise da Silveira Costa
Hermenegildo (2542-5270); Dia
22: Pedro Silva de Moraes Rocha
(3325-9723), Roseny Soares
Monteiro (3872-0623), Paulo
Cesar da Silveira (2467-5517),
Amanda Helena Primo da Silva
(2531-1589).



ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Claudia Maria da
Silva Santos, Deilcilene Oliveira,
Julyane Camila S. de Oliveira
Santos,Maressa A. Rodrigues
Carneiro e Tiago Gonçalves
Carneiro. 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.

CUIDADO COM O CULTO
Irmãos, a Junta Diaconal nos
lembra sobre a necessidade de
termos o cuidado de desligar o
celular ou silenciá-lo durante os
cultos. Não se deixe dominar pelo
aparelho, nem permita que o som
lhe atrapalhe a cultuar ao Senhor.
Lembra? Adoramos ao Senhor em
espírito e em verdade.

CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA
Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Paulo Nascimento

Diáconos: Leonardo Medeiros, Marco Aurélio,

Rogério Andrade

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sonia

Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Inês Jarque/ Quarteto 4Cantos

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Sulamita Rocha e

Enf. Afia Mendes

Som: Lucas Feitosa

Domingo

09h30min - Escola Dominical

10h30min - Culto ao Senhor e Dinâmica Infantil

16h00min - Ensaio Coral

18h00min - Culto ao Senhor

Terça-Feira

09h00min - SAF - Oficina Artesanal

19h00min - Reunião de Oração

Quarta-Feira

15h00min - Palavra e Oração

Sexta-Feira

15h00min - Encontro com a Bíblia



Culto Matutino

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
19 NC – Rei Sublime
Oração de adoração e louvor
35 NC - Adoração e Súplica

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 8
121 NC – Perfeição
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Sonda-me, ó Senhor”

Aniversariantes da Semana

Batismo Infantil
Solo: Rebecca Sathler: “Bebê querido”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
88 NC – Amor Perene
Oração Diaconal de Dedicação
06 NC - Doxologia

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Quão Magnífico”
Mensagem: Rev. Robinson Grangeiro
Monteiro

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Em memória de mim”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
345 NC – O Pão do Mundo
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “O Dia da Vitória”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Plano melhor
Saudação e acolhimento
Cântico:  Reina em mim
Oração de adoração e louvor
Cântico: Eu te louvarei
Cântico: Faz brilhar

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 34
Cântico: Vou me lembrar
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: O exército de Deus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Faça morada
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Amizade
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Venha o Teu reino
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº19– 16 de junho de 2019                                                                                                                                            

 A bola de boliche   
                     “Pedro, pois, estava guardado no cárcere; mas havia oração incessante  
                                 a Deus por parte da igreja a favor dele.” Atos 12:5 
                     “... Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” Tiago 5:16b 
 
                                            
 
                                                                           
 
                                                                     
                                                                   
 
                                                         
                         
 
            
                     
                                                                                                                   

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

             - Strike!!!!! 10 pontos!!!  
               Gritou Edu super animado. Ele levou a aniversariante Mari para comemorar 
o dia jogando boliche. Mas... e o que é strike??? 
             -Edu, o que é isso que você falou???  
              - Marizinha , você não viu ? Jogada de mestre, no caso, eu! Derrubei as 10 
bolas de primeira, e isso se chama “strike". Vale 10 pontos mais os dois próximos 
arremessos. Se eu tivesse acertado na segunda seria “spare” que vale 10 pontos 
mais o primeiro próximo arremesso. 
              - Puxa Edu, você sabe muitas coisas... Vou pegar a bola para você. Ela tem 
uns buraquinhos para colocar os dedos. Assim fica fácil de pegar. 
            - Esses buraquinhos são para colocar os dedos só na hora de jogar, não 
levante a bola com os dedos. Ela é pesada, Mari, cuidado. Tem que levantar a bola 
com as duas mãos. Essa não é uma bola qualquer, ela é especial para derrubar 
esses pinos especiais. 
             
              Uma bola especial que deve ser usada de forma especial para derrubar 
pinos especiais.  Foi pensando nesse jogo tão diferente que resolvi falar do 
poder da oração. E o que tem de parecido na história do jogo de boliche com o 
poder da oração? Vamos imaginar cada pino do boliche sendo uma dificuldade 
que precisamos vencer, ou algum pecado que precisamos nos afastar. A bola 
pode se chamar ORAÇÃO. Ficou mais fácil de entender? Strike? 
            A Bíblia diz para que oremos sem cessar. A oração é a forma de 
conversarmos com nosso Deus para agradecermos as bênçãos recebidas, 
dizermos a Deus como o amamos, como Ele é poderoso, e também para 
contarmos das nossas dificuldades, pedindo que Ele nos ajude, que seja feita a 
a vontade dEle.    
           A Bíblia nos conta no livro de Atos, da aflição dos irmãos da igreja 
quando o rei Herodes mandou prender Pedro. Eles oraram “incessantemente” e 
Pedro foi salvo da prisão por um anjo enviado por Deus. Um verdadeiro milagre  
quando tudo parecia perdido. Strike!!!  
            E, o melhor, Pedro foi ao encontro dos irmãos e os encontrou... 
orando.A oração é a melhor forma de derrubar a dificuldades. Bjos, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 (saiba mais em Atos 12:1-19/ Tiago 5:12-20  / Daniel 6:1-38 )                                                                                                                                                                                                                                          
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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 : 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! 
 
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 : FALAR COM JESUS ( Cânticos de Salvação para 
crianças/APEC/vol. 1 nº63)  

Se conversarmos com Jesus , vai tudo bem ;( bis) 
Na minha vida aqui eu logo descobri  

Que se falarmos com Jesus , vai tudo bem 

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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