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IGREJA

BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Candidato
Lic. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Rev. Miguel Marques Rodrigues, Rev. Cid Pereira Caldas, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, 

Diáconos
Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, Leonardo Coelho de Medeiros, Michel Beltrão Jarque.

Diáconos Eméritos

Antônio de Oliveira Nóbrega, José Marques Baía, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega.

Escola Dominical
Crianças: Desde o berço até aos juvenis, nossos pequeninos se reúnem em diferentes 
classes, que funcionam no EFOC - 3º andar e, como UCP - Botafogo, desenvlvem 

diferentes atividades, sob a Coordenação Geral de Ilda Marques de Andrade.Adolescentes: EFOC - 3º andar :: Orientador: Lic. Diego Brito Stallone de Lima.

Moços: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales.
Adultos: Classe I - 1º andar :: Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de 

Oliveira Gouvêa e Luzia Soltesz.Membros Novos: 1º andar :: Orientadora: Stila de Sousa.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h00 às 17h00, no Salão 

Social - 2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h00, nas casas dos Adolescentes.   

UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br
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BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Pastor Auxiliar

Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Diáconos

Diácono Emérito: Antônio de Oliveira Nóbrega

Escola Dominical

Adolescentes: 3º andar :: Orientador: Rev. Diego Brito Stallone de Lima.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 3º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues - 2º andar

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h, nas casas dos Adolescentes.

   UMP - União de Mocidade Presbiteriana
Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques 
Rodrigues - 2º andar.

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

Pastor Emérito

Rev. Miguel Marques Rodrigues

1906 - 2017

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Faustino do 
Nascimento Filho, Joaber Manhães Sales, Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques 
Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega 
(Emérito), Michel Beltrão Jarque, Pedro Silva de Moraes Rocha e Rogério de Andrade.

Crianças: Orientadores: Ilda Marques Andrade e Indiomar Crosoé de Oliveira Selau
   09h30min - Culto das crianças - 4 a 12 anos / Berçário/ Maternal - 0 a 3 anos
   10h15min - Abertura EBD - 3 a 12 anos com ensaios para eventos 
   10h45min - Lanche e espaço para comemoração de aniversários 
   11h até nal do culto matutino: Classes da EBD 3 a 12 anos :: Berçário -0 a 2 anos 

Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, Pb. André Ricardo de 
Almeida Ribeiro, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, Pb. Mário 
Filipe Bandeira Pereira, Pb. Paulo dos Santos Nascimento, Pb. Paulo Severino da Silva 
(Emérito) e Pb. Vitor Camarinha da Silva.

Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h às 17h no Salão Rev. 
Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 16h no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

Adultos:
   Classe I - 1º andar :: Orientadora: Luzia Soltesz e Elenice Arruda.
  Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa e Lígia Portes 
Santos.
   Fundamentos da Fé Cristã - 1º andar :: Orientadores: Gilson Passos de Oliveira e Pb. 
José Vicente Ambrósio de Melo

Domingos, de 9h30min às 12h, no 3º andar
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 18h no Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues

Jovens: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales, Faustino Nascimento, Luzia 
Velloso, Julia Marques e Tagore Martins.



Para Pensar
É PRECISO SER CRIANÇA, MAS NÃO FICAR DE CRIANCICE!

Mt. 18:01-04

Curioso! Você leu o texto? Veja a pergunta que os discípulos fizeram à Jesus? Na
verdade, a pergunta revela que eles não entenderam absolutamente nada sobre o reino
dos céus. Pior, demonstra que eles não tinham a menor ideia do que se tratava!

Por outro lado, a resposta de Jesus, de forma objetiva e simples, mostra que eles
estavam na direção contrária ao reino dos céus. Os discípulos precisavam dar meia
volta. Estavam no caminho errado.

Estavam seguindo o caminho da ambição pessoal, da aquisição de poder, da busca
de prestígio, da exaltação do eu – essa direção é oposta ao reino de Deus! Esse tipo de
caminho revela imaturidade; incapacidade de perceber que a vida é muito mais do que o
meu “eu”. Na verdade, revela atitudes que se traduzem em verdadeira criancice. Aplico
a palavra criancice como sinônimo de impropriedade; daquele que deveria agir com
maturidade e não o faz. Lembra do que Paulo falou? “Quando eu era menino, falava
como menino, sentia como menino, pensava como menino; quando cheguei a ser homem,
desisti das coisas próprias de menino.” (1 Coríntios 13:11)

Você pode pensar que é uma aparente contradição nas palavras de Paulo em
relação ao que Jesus falou, mas não é.

Veja que Jesus coloca uma criança no meio dos discípulos imaturos e cheios de
criancices. Nesta criança Jesus mostra as verdadeiras características daqueles que
pertencem ao reino dos céus.

Uma criança tem o poder de maravilhar-se; de se deixar surpreender; de imaginar
o melhor; de ter expectativas. Crianças saudáveis não são indiferentes a realidade que
as cerca.

Crianças tem a capacidade de perdoar. Se irritam, brigam, choram, esperneiam,
inclusive quando são maltratadas por aqueles que deveriam cuidar delas – os pais.

Crianças mantém uma inocência que as poupa de grandes males. Acreditam nas
pessoas. Porque crianças são humildes.

Crianças são dependentes e este estado é natural. Buscam em seus pais e/ou
responsáveis o suporte que precisam. O preenchimento de suas necessidades depende
de seus pais e/ou responsáveis e elas se submetem a isso com alegria. Crianças tem a
certeza de que serão supridas e suas necessidades. Elas têm essa certeza porque confiam.

É desse tipo de relação com Deus que Jesus está mostrando o exemplo através
de uma criança.

É preciso mudar o modelo! É preciso trocar a maneira de raciocinar!
Sabe irmãos, a postura do engrandecimento do “eu” é tão frequente que muitas

vezes, até na Igreja, pode atrapalhar as relações e a caminhada do povo de Deus. Uma
vida religião de privilégios pessoais, de prevalência sobre os outros, de me ver como o
centro de tudo, pode ser até religião, mas não é cristianismo!

É preciso ser criança, mas deixar de criancice!
Rev. Cid Caldas



O QUE DEUS ESPERA DE MIM?

Marilyn Adamson

Qual é a diferença?

É a diferença entre tentar satisfazer as exigências de Deus por conta própria, em vez de
depender dele e confiar nele para que ele viva por meio de você. Nós não amadureceremos
e nos tornaremos independentes de Deus. Alcançamos a maturidade apenas quando
permanecemos dependentes dele. É assim que ele quer que seja. Ele quer que você tenha
prazer na liberdade e no amor de estar num relacionamento com ele, confiando nele,
dependendo dele. Deus não espera que você tente satisfazer todas as suas exigências com
perfeição.

A Bíblia se refere aos mandamentos de Deus como “a Lei”. Agora que você é cristão, você
não está mais debaixo da Lei ou do julgamento e da condenação de Deus, pelo contrário,
você recebeu perdão e vida eterna. Você foi liberto das exigências da lei.

Paulo disse: “...sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé
em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados
pela fé em Cristo, e não pela prática da Lei, porque pela prática da Lei ninguém será
justificado”. (Gálatas 2.16)

Quanto tempo e energia Paulo gastou se concentrando nos mandamentos de Deus e
tentando cumpri-los? “...eu morri para a Lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com
Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no
corpo, vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a
graça de Deus; pois, se a justiça vem pela Lei, Cristo morreu inutilmente!” (Gálatas 2.19-21)

Antes de receber Jesus, você estava distante de Deus. Era capaz apenas de conhecer os
seus mandamentos e estava sujeito ao julgamento de Deus. Mas agora você conhece a
Cristo e o Espírito dele habita em você.

Deus disse: “Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente”. E mais
à frente ele diz: “Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais”. (Hebreus
10.16,17) Então, em vez de a Lei estar fora de você, pairando suas demandas sobre sua
cabeça, Deus a colocou dentro do seu coração.

À medida que o Espírito Santo o transforma, ele lhe dá o desejo crescente de fazer aquilo
que agrada a Deus. Com o passar do tempo, conforme você for crescendo no seu
relacionamento com Deus, ele continuará a lhe dar o desejo e a capacidade de viver uma
vida santa diante dele.

“Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus;
não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em
Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as
praticarmos.” (Efésios 2.8,9)

Deus tem um plano para sua vida. Ele quer usar a sua vida para o bem dos que estão à
sua volta e para a glória dele. Seu relacionamento agora é com Deus, com a vida dele que
habita dentro de você e que produz boas obras em você.

(Continua no próximo domingo)



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.

CHEGOU A PRIMAVERA
No próximo sábado, dia 14 de
setembro, às 15hs a SAF está nos
convidando para um alegre
encontro de comunhão. Algumas
surpresas estão preparadas para
te abençoar. Venham alegrar-se
conosco.

A MÚSICA DE JULIO DE
OLIVEIRA
Mais uma bênção. Vamos participar
de um momento cultural no
próximo sábado, 14 de setembro,
às 19h, aqui em nossa Igreja.
Solistas, duetos e música coral
serão trazidas. Todas composições
de Julio de Oliveira, inspirado
compositor sacro. Julio de Oliveira
faleceu há 52 anos, mas sua obra
continua viva. Você é convidado
para participar de inspirativos
momentos.

CONVOCAÇÃO DA SAF PARA
INDICAÇÃO DE NOMES
No próximo dia 22, às 16hs haverá
a Plenária da SAF em que serão
indicadas aquelas que irão servir
ao Senhor no ano de 2020. Você
que é membro da SAF não pode
faltar. Que Deus coloque no
coração de todas as sócias o desejo
de servir e que orem ao Senhor
falando como o profeta Isaías: “Eis-
me aqui Senhor, envia-me a mim”!

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS
QUARTAS-FEIRAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as
senhoras se reúnem aqui na Igreja
para orar. É um trabalho da SAF
aberto para toda a Igreja. Dê uma
passada aqui e venho orar e
compartilhar orações. Essa reunião
dura exatamente uma hora. Você



vem, derrama sua alma diante do
Senhor, é abençoado (a) e volta para
seus afazeres. Bênção não tem
medida e vale o esforço.

ACAMPAMENTO DA IGREJA
Já estão abertas as inscrições para
nosso acampamento. Será nos dias
19 e 20 de Outubro, no
Acampamento Myron Clark da
ACM que fica em Araras. O lugar é
lindo, aprazível e nos convida a
comunhão e diversão. As crianças
terão preços diferenciados. É claro
que é aberto para toda as Igreja.
Faça já sua inscrição e parcele seu
pagamento, caso seja necessário.
Quem está coordenando é a
Mocidade. Procure um dos irmãos
para fazer sua inscrição: Diác. Pedro
Rocha, Julia , Diác. Felipe Silveira,
Aline Silveira ou Verônica Raner.
Teremos três tipos de estadia:

Alojamento = 170,00
Chalé = 200,00
Apto Convenções = 230,00.
Preços diferenciados para crianças.

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 28 de setembro, sábado, às
08h30min 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: Alfredo Nucci,
Claudia Giordano Barbosa,
Clemente Fontenele (filho da
Natália) Eliane Cristina Soares,
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: Daniella Martins Jarque
(2558-0328); Dia 12: Diác.
Aureliano Dutra (3083-7677); Dia
14: Pilar Barreira Barbosa (2266-
1672), Tiago Szendrodi Dourado
Teixeira (3559-3553).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nosso irmão Adriano Pascoal. Que
Deus o abençoe e que possamos
vê-lo 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: Paulo Nascimento

Diáconos: Michel Jarque, Rogério de Andrade

e  Felipe Silveira

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.

Célia Caldas

Som: Bruno Nóbrega

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: André Ribeiro

Diáconos: Fábio Severino, Faustino Filho e

Leonardo Medeiros.

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia

Dutra

Noite: Afia Mendes e Sônia Leite

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella

Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Ilda Marques e Enf.

Renata

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
08 NC – Adoração à Trindade
Oração de Adoração e Louvor
30 NC - Providência de Deus (na criação)

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 90
117 NC – Pastor Divino

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Renova o meu
coração, ó Deus”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

157 NC – Segurança em Cristo
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Your voices tune”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

283 NC - Desafio
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Aleluia a Soulful
Celebration”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Ao erguermos as mãos

Saudação e acolhimento

Cântico: Exaltai

Oração de adoração e louvor

Cântico: Rei meu

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 62

Cântico: Doce Nome

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Em espírito, em verdade

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Esequias Sales

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: É de coração

Bênção

Amém quíntuplo

Cântico: teu amor não falha



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº31– 08 de setembro de 2019                                                                                                                                            

                      ENTRA NA MINHA CASA  
               “Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai.” Atos 16:13 
                “Respondeu Jesus: Se alguém me ama  , guardará a minha palavra; e meu Pai  
                            o amará , e viremos para ele e faremos nele morada.” João 14:23                                         

.            
 
        
 

                                            
 
 
                                                                     
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

           Elas se conheceram no parquinho. Brincaram e conversaram a tarde toda. 
Tinham muitas coisas em comum. Gostavam do mesmo tipo de música e eram 
ligadas em matemática. Ficaram amigas. Deram-se tão bem, a conversa foi tão legal, 
que não queriam que aquela tarde terminasse. Então uma chamou a outra para 
tomar sorvete e conversar mais em sua casa. 
          É praticamente uma coisa natural. Depois da amizade, querer ficar mais perto 
e “esticar” mais a conversa, ouvir e aprender mais, trocar informações e contar 
segredos. Ouvir e dar opiniões, demonstrar o quanto se entenderam e revelar suas 
afinidades.  
 
        Quando conhecemos alguém que se identifica conosco , alguém que fala 
de coisas que entendemos , queremos logo convidar para que vá a nossa casa. 
Porque em nossa casa ficamos mais a vontade, somos nós mesmos.  
          O apóstolo Paulo viajou muito para falar sobre Jesus. Numa dessas 
viagens conheceu uma mulher chamada Lidia. A Bíblia conta que ela era 
vendedora de um tecido roxo (cor púrpura) muito bonito e caro. Ela ouviu a 
mensagem de Paulo sobre a vida de Jesus, se identificou e, no final, após ter 
sido batizada, chamou Paulo, Silas, Timóteo e Lucas para ficarem em sua casa. 
Ela queria ouvir mais da Palavra de Deus dentro da sua intimidade, dentro da 
sua casa, da sua vida. Queria ouvir mais.  
         Outra história bíblica fala sobre um cobrador de impostos, Zaqueu , que 
quis ver Jesus de pertinho , e pra isso subiu em um sicômoro ( uma árvore ) . 
Dessa vez o próprio Jesus percebeu o interesse e o esforço de Zaqueu, o 
chamou e disse que iria a sua casa, para ficar mais intimo de Zaqueu e sua 
família. Também no livro de Lucas, há outra história, mas que aconteceu logo 
após a morte de Jesus. Ele aparece para dois homens que estavam numa 
estrada para Emaús.Os homens não reconheceram Jesus , mas gostaram tanto 
do que ouviram que  ainda queriam aprender mais e o chamaram para que 
fosse até casa deles.  
         As boas palavras de Deus devem ficar guardadas em nosso coração. É aí 
que Ele quer fazer morada. Você já chamou Jesus para morar em seu coração?  
 Não deixe de fazer isso!                                             Beijinhos , tia Ilda  
(saiba mais em João 14:16-31/ Atos 16:11-15 / Lucas 24:13-15/ Lucas 19:1-10)                                                                                                                                                                                                                                          
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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 : 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! 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos orar e dizer a Deus como 
 Ele é maravilhoso? Quem quer orar?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de setembro– Salmos 96:1-4  
 

5-Versículo do mês de setembro para memorizar:  

   “Filhos , obedecei a vossos pais no Senhor,  

       pois isto é justo.” Efésios 6:1  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : O dia está lindo ,  
eu tenho amigos e Deus me ama! Obrigado Deus!!  
Também vamos orar pela vida dos aniversariantes  
de setembro.  
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 

8- CÂNTICO : SEMPRE SOU FELIZ (POR DENTRO , FORA,  
ALTO E BAIXO)- corinhos evangélicos  

Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz( bis)  
Aqui Jesus entrou , meu coração limpou  

Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz !.  

 
 
9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de setembro 

     "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 
         

TIA JÚLIA GRAMMÁTICO ( BERÇÁRIO/ CORDEIRINHOS) 01/09  

JOÃO BENINCASA STALLONE DE LIMA 03/09 1 ANO 

DAVI BENINCASA STALLONE 05/09 8 ANOS 

OLÍVIA DOS SANTOS HERINGER 13/09 11 ANOS 

TIAGO SZENDRODI DOURADO TEIXEIRA 14/09 9 ANOS 

TIA ALINE SILVEIRA ( BERÇÁRIO/ CORDEIRINHOS ) 19/09  

PILAR BARREIRO BARBOSA  19/09 10 ANOS 

TIA ANA LÚCIA CALDAS ( SEMENTINHAS DE JESUS) 28/09  


	Página 1

