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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
NÃO SEJA INSTRUMENTO DE TROPEÇO

Mt. 18:05-07

Jesus continua a falar sobre criança, a usar o exemplo de uma criança.
Facilmente podemos entender literalmente o que Jesus diz – fala de alguém com
pouca idade. Mas, também podemos interpretar essa criança como alguém novo
na fé, um principiante na caminhada cristã ou um neófito.

Primeiramente, Jesus nos chama a atenção para a responsabilidade que
temos com as crianças. Responsabilidade com o que falamos, como procedemos,
pois tudo que fazemos serve de exemplo para os mais novos (seja de idade ou
novos na fé).

É tempo de lembrarmos isso, de destacarmos, de aprendermos e ensinarmos.
Vivemos num tempo em que as crianças são desprezadas, maltratadas, estupradas
e mortas. Há muita criança órfã de pais vivos.

Gente que quer ter filho, mas não assume inteiramente a maternidade ou
paternidade.

Jesus nos diz que qualquer que recebe uma criança em seu nome, a Ele
recebe. Quanta responsabilidade, quanto privilégio. Você pode interpretar essas
palavras no sentido de que precisamos receber as crianças como o mesmo
privilégio de receber aquele que é o Nosso Senhor e Salvador – Jesus. Mas, também
comporta outro sentido. Receber uma criança é ser abençoado como a presença
de Jesus.

Neste mundo tão opressivo, violento, que degrada o ser humano, Jesus está
nos chamando a atenção para a sensibilidade consequente da fé. Que considera,
não usa; que respeita e não descarta; que ensina e não violenta.

Jesus coloca a Sua presença como uma chancela para a forma como lidamos
com as crianças, os inexperientes e os neófitos. Não se aproveite deles! Enxerguem-
nos como a Jesus.

Que terror e peso é conduzir um inocente para o pecado! Que abominável é
levar alguém inexperiente na fé a pecar!

Dura constatação que Jesus nos traz – é inevitável que venham escândalos!
Contudo, Jesus registra que há e haverá consequências para o mundo por produzir
escândalos.

Mas preste atenção – “Ai do homem pelo qual vem o escândalo”!
Precisamos orar, clamando ao Senhor para que não sejamos instrumentos

do mal, geradores de escândalos; que não façamos tropeçar aqueles que precisam
de nosso amor, carinho, proteção e ensino.

Não seja instrumento de tropeço. Isso é importante para uma vida cristã
verdadeira e sadia.

Rev. Cid Caldas



O QUE DEUS ESPERA DE MIM?

Marilyn Adamson

O que fazer com o pecado?

Tenho agora uma pergunta para você: E se você pede a Deus que produza algo em sua

vida ou que o liberte de um pecado em particular, mas você continua a lutar contra isso? E

se você ainda manifesta seu temperamento ruim? E se você ainda cede a tentações, ou se

você se pega deixando de orar ou de ler a Bíblia como deveria fazer? O que acontece? Seria

agora o momento de começar a tomar a responsabilidade pela sua vida cristã e então dar o

melhor de si? Não! O momento em que você começar a tentar satisfazer as exigências de

Deus, mais você verá o seu fracasso, mais se distanciará de Deus e menos prazer terá em

conhecê-lo.

É fácil para nós cristãos pensarmos que Deus recompensa o nosso esforço porque é

assim que toda a nossa sociedade funciona: seja responsável, trabalhe duro, dê o seu

melhor... e você será recompensado. Um cristão é capaz de olhar para os mandamentos na

Bíblia e pensar: “Sim, se eu tentar o suficiente, posso conseguir cumprir isso”. E esse

cristão terá muitas frustrações pela vida, pois a Bíblia diz que manter o foco na Lei só

produz uma coisa: uma consciência maior do nosso pecado. Deus não estabeleceu que seu

relacionamento com ele seja baseado em esforço e recompensa. Em vez disso, Deus quer

que você confie nele para gerar em sua vida aquilo que agrada a ele.

Enquanto você viver neste mundo, você pecará. Você nunca será perfeito nesta vida. E

não é só você que sabe disso, Deus também. À medida que você reconhecer o pecado em

sua vida, confesse-o e creia no que Deus lhe prometeu:

“Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a

sua palavra não está em nós.” (1João 1.9)

Seja paciente enquanto deixa Deus transformar você

Concentre-se em conhecer a Deus. Busque conhecê-lo mais por meio da oração, da

leitura da Bíblia, da comunhão e do aprendizado com outros cristãos — tudo isso é bom. A

sua fé não deve depender dos seus esforços, mas sim da habilidade de Deus de trabalhar na

sua vida.

Jesus disse que é como as uvas que crescem na videira. Jesus é a videira, e ele disse

que nós somos os ramos: “Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum

ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem

dar fruto, se não permanecerem em mim”. (João 15.4) Jesus disse ainda: “Como o Pai me

amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor”. (João 15.9)

(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.

REUNIÃO DA LIDERANÇA
O Conselho da Igreja está
convocando as diretorias das
Sociedades Internas (SAF, UPH,
UMP e UPA) e, também a Diretoria
da Junta Diaconal para uma
reunião no próximo dia 21 de
setembro, sábado, às 11hs.
Contamos com a presença de
todos.

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”!

O DIA DA CRIANÇA SE APRO-
XIMA
Vamos celebrar o dia da criança no
domingo, dia 06 de outubro.
Receberemos o Secretário Geral do
Trabalho Infantil da IPB, Rev. José
Roberto Rodrigues Coelho e,
seguramente nosso Departamento
Infantil nos trará surpresas. Será
um dia de gratidão pelas nossas
crianças. Pais, atenção para a data!

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.

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.

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.

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,
Cidelviro Almeida Caldas, 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
Dia 17: Diác. Jorge Sarito da Silva
Leite (2543-0039); Dia 19: Ruth
Rodrigues Barreiro (2266-1672),
Aline Ribeiro Alves Silveira (97904-
8009) e  Paula Braga Ribeiro (2288-
5154); Dia 20: Laodice Maria de
Macedo (2226-6785), Bianca Puglia
Lima (98170-7616) e Sergio Henrique
de Oliveira Machado (3597-8886).

ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nosso irmão Luiz Lídio de
Carvalho. Que Deus o abençoe e
que possamos vê-lo 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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Mario Filipe

Diáconos: Jorge Sarito, José Baía e Marco Aurélio

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sônia

Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Manhã: Quarteto 4Cantos/ Inês Jarque

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Sulamita Rocha e Enf.

Silvania

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
25 NC – Ao Deus Grandioso
Oração de Adoração e Louvor
307 NC - A Santa Igreja

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 51
213 NC – A Última Hora

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Salmo 142”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

163 NC – Direção Divina
Oração Diaconal de Dedicação
06 NC - Doxologia

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Príncipe da Paz”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Em memória de
mim”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
264 NC – Fronte Ensanguentada!
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Quão Magnifico
é o teu nome”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Que Amor É Esse?

Saudação e acolhimento
Cântico: Ele é Exaltado
Oração de adoração e louvor
Cântico: Vim para adorar-te

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 28
Cântico: Quão formoso és
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Oferta de Amor
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Sua Vida
Mensagem: Rev. Cid Caldas

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes
Cântico: Tributo a Iehovah
Bênção
Amém quíntuplo
Cântico: Perdão e Graça



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº32– 15 de setembro de 2019                                                                                                                                            

               MELHOR DAR DO QUE RECEBER  
               “...é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio  Senhor  
                           Jesus: Mais bem aventurado é dar que receber” Atos 20:35b 

    “Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes...”  
Tiago 1:17a 

“A quem dá liberalmente , ainda se lhe acrescenta mais e mais ...A alma generosa 
prosperará...” Provérbios 11:24-25 
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1906-2019 

           Ganhar presente é muito bom!!! Ainda mais quando é algo que precisamos. O 
presente chega na hora certa!Mas também é muito bom dar presentes e perceber 
que o presenteado ficou feliz e agradecido. Nosso coração fica feliz com a alegria do 
outro. 
           Foi o que aconteceu na floresta quando o esquilo Leo esteve acamado 
durante um período de gripe muito forte. Nariz entupido e cansado de tanto espirrar, 
precisou ficar de repouso e não saia da sua casinha na árvore por nada... Se não 
fosse a ajuda da borboleta Aninha, amiga antiga, moradora do galho vizinho... Ela foi 
incansável! Até fez uma surpresa para o amigo doentinho. Levou de presente o que 
ele mais gostava e não estava em condições de pegar sozinho: uma noz enorme e 
deliciosa...  
 
        Quem será que ficou mais contente nessa história? Claro que o esquilo 
Léo ficou feliz, afinal ele devia estar preocupado com seu estoque de alimentos, 
reduzido desde que ficou doente.  
          Mas certamente a satisfação da borboleta Aninha foi bem maior, só de ter 
sido útil na hora certa e de ver seu amigo despreocupado e feliz... Não tem 
preço!!! 
         A Bíblia conta uma história sobre esse tema no livro de 1 Reis.  
         O profeta Elias disse ao rei Acabe e sua esposa Jezabel que eles estavam 
cometendo idolatria (adorando outros deuses) e desagradando a Deus. Por isso  
Elias foi perseguido e precisou fugir. Durante essa fuga, Elias foi até uma 
cidade chamada Sarepta para a casa de uma viúva que morava com o filho. Ela 
era pobre e só tinha um pouco de farinha e azeite guardados. Mas mesmo 
assim, fez um bolo e dividiu com Elias, mesmo sabendo que era seu ultimo 
mantimento. A Bíblia conta que, de forma milagrosa, na casa da viúva não 
faltou mais farinha e azeite. Através de uma atitude de bondade em doar parte 
do que tinha, a viúva foi abençoada. Doar alegra o coração de quem recebe e 
de quem dá.                                             Beijinhos, tia Ilda  
(saiba mais em Atos 20:33-35/ 2 Coríntios 9:7-15 / 1 Reis 17:8-16/ Provérbios 11:24-25)                                                                                                                                                                                                                                          
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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 : OBA JESUS ME AMA !! 
Ooba, Jesus me ama ( BIS) 
Pode ser pequenininho 
Magro, gordo ou grandão , aparência não importa 
O que vale é o coração 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é grande , muito 
 especial !!  Vamos dizer isso a Ele?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 : Vamos agradecer 
 a Deus pela semana e pedir que esteja conosco sempre. 
 Vamos agradecer  pelos pais. 
Também vamos orar pela vida dos aniversariantes  
de setembro.  
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 

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 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  
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