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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.



LIDANDO COM A FALTA DE MISERICÓRDIA

Mt. 18:23-35

Nós somos curiosos! Cheios de motivos e razões, temos certeza de que nossas
motivações são sempre justificáveis, mas quando se trata dos outros, misericórdia
nenhuma. Somos assim!

Jesus sabe disso e ataca essa ferida em nossa mente e coração. O conteúdo
dessa parábola não é novo. Jesus falou várias vezes da questão do perdão. Aqui,
de forma didática, volta ao assunto.

Veja que percorre o Novo Testamento o conceito de que precisamos perdoar
para sermos perdoados por Deus. Por motivos óbvios, não podemos pretender receber
o perdão de Deus se não agimos da mesma forma com nossos semelhantes.

Não se esqueça que “bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia.” (Mateus 5:7) Aquilo que desejemos que Deus nos conceda, Jesus
nos ensina e desafia a agir assim para com os outros.

Mas Jesus não para aí, ele amplia o conceito mostrando, objetivamente, as
consequências da nossa escolha de não perdoar: “Porque, se perdoardes aos homens
as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes
aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.”
(Mateus 6:14-15)

Tiago, no esteio das palavras de Jesus nos ensina: “Porque o juízo é sem
misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa
sobre o juízo.” (Tiago 2:13)

Este é um excelente mote para a nossa vida e a necessidade de perdoarmos:
“A misericórdia triunfa sobre o juízo”!

O que Jesus nos ensina é que a misericórdia e o perdão andam de mãos
dadas.

Seria bom pensar nos motivos que levaram Jesus a nos ensinar isso. Veja
que ao comparar as dívidas dos devedores no vemos diante de duas realidades
absolutamente distintas e absurdas.

A dívida do primeiro devedor era algo impagável. Alguém fez um estudo da
relação entre o dólar e o talento e descobriu que a dívida de 10 mil talentos
equivaleria a algo próximo a 5.6 milhões de dólares. Uma dívida incrível e
impagável. O outro devedor tinha uma dívida que equivaleria a menos de 10
dólares. É isso mesmo.

Olhe sua vida sobre o ponto de vista de que sua dívida com Deus é impagável,
por isso Jesus assumiu o seu lugar e quitou a SUA dívida.

Por isso tudo mais é pequeno e insignificante. Nada o que temos de perdoar
é tão significante que devamos nos apegar.

Deus sabe que isso é muito difícil para nós, mas não é impossível!

Rev. Cid Caldas



GIDEÃO

Homem Valente ou Homem Tímido?

Os midianitas oprimiam os israelitas, ao longo de 7 longos anos. A cada ano
que passava, os habitantes de Midiã tinham por hábito invadir a terra dos hebreus
e apossar-se dos seus produtos alimentares, assim como de todos os seus animais.
Para sobreviver, os israelitas habituaram-se a esconder os alimentos do inimigo,
antes que o mesmo atacasse.

Gideão estava a preparar comida para escondê-la, quando o Anjo de Senhor
apareceu. Imagine este homem, a trabalhar com medo do inimigo, quando, de
súbito, ouviu as palavras do Anjo: “O Senhor é contigo, homem valente” (Juízes 6.12).
Pela resposta de Gideão, percebemos que ele nem sequer pensou no significado
da expressão “homem valente”, pois entrou diretamente em discussão com o Anjo
sobre a presença de Deus. Ele não entendia como é que Deus, estando com o povo,
poderia deixar Israel sofrer. Deus continuou a conversa, desafiando Gideão a
resolver o problema. Já que ele duvidara da presença de Deus, deveria ir na sua
própria força (Juízes 6.14). Isso não! Gideão, agora, sentia-se de tal forma incapaz,
que procurava esquivar-se à missão dada por Deus. Ele explicou que era uma
pessoa insignificante, de uma família sem importância, de uma tribo sem
destaque. Gideão não se apresentou ao Senhor como homem valente, porém Deus
iria fazer dele um líder corajoso.

A verdadeira força do servo do Senhor não vem de si mesmo, e sim de Deus.
Ninguém é forte o bastante para resolver os seus próprios problemas sozinho,
especialmente quando falamos sobre o nosso problema principal: o pecado.

Dependemos de Deus e da Sua Graça (Efésios 2.8-9). Paulo disse: “tudo posso
naquele que me fortalece” (Filipenses 4.13). Os homens valentes são aqueles que
confiam no Senhor.

O Clamor

Como já vimos, o estado espiritual de Israel estava deteriorado. Como
consequência, também o estado económico e político decaiu, tornando a vida
naquele país um desespero. Os filhos de Israel semearam rebeldia, prostituição e
idolatria e colheram os seus frutos. Diante de tamanha debilidade com a presença
maciça e destruidora dos midianitas, os filhos de Israel, então, clamaram ao Senhor.

O clamor é diferente da oração. Na oração, as palavras soam como súplicas
ou até mesmo em forma de gemidos. Mas o clamor não! O clamor só é expresso
perante uma situação de extremo desespero. É preciso chegar ao fundo do poço ou
no limite da dor e aflição para se estar habilitado ao clamor.

Quando os autores sagrados registam o clamor dos filhos de Israel, trata-se
realmente da expressão mais profunda de angústia, dor e desespero. Porque
enquanto se conta com o fio de esperança nos próprios recursos, não é possível
manifestar o verdadeiro clamor. (continua)

Anônimo



ENGAJAMENTO

Presença

Participação

Envolvimento

Fidelidade

ACAMPAMENTO
Como sabemos, cerca de 50
pessoas de nossa igreja estão em
Araras, no acampamento anual
realizado pela Igreja. Rev. Cid está
com o grupo. Oremos para que
Deus os abençoe os traga de volta
em sua santa paz e abençoados.

DEVOCIONAL DA UPA
No próximo domingo, 27/10,
teremos nossa devocional. O tema
é o DESEJO. A ideia é refletirmos
biblicamente sobre O QUÊ e POR
QUÊ desejamos, seja a felicidade,
o amor, ou "fazer parte". Como
podemos reagir às emoções
provocadas pelo desejo e pela
espera. Você, adolescente, está
mais do que convocado.

Domingo - 27/10/19
Horário:16h30min-18h30min

Sala da UPA

PLENÁRIA DA SAF
No próximo dia 27, às 16hs nossa
SAF estará uma vez mais reunida

em plenária e, dentre os assuntos
tratados, caminhará na definição
daquelas que dirigirão a SAF em
2020. Sua presença é fundamental.

100 CESTAS DE NATAL
Chegamos naquele momento
do ano em que nos
preparamos para a celebração
do natal. Como temos feito ao
longo dos anos, é desejo
levantarmos ofertas para a
distribuição de 100 cestas de
natal. É muito simples. A
partir do próximo domingo,
você procura a diretoria da
SAF e diz quantas cestas
deseja dar (uma, duas, meia),
o que Deus colocar no seu
coração. No segundo domingo
de dezembro, convidamos os
beneficiados a participar do
culto matutino e, ao final, a
SAF faz a entrega da cesta de
natal com um exemplar da
Bíblia. Vamos nos mobilizar?

BAZAR DE NATAL
A oficina Ester Nascimento
está preparando um
maravilhoso bazar. Será no dia
30 de novembro, começando
às 9h e indo até às 17h.
Durante todo ano nossas
irmãs produzem uma enorme
quantidade de peças que você



poder adquirir e abençoar os
seus como presente de natal
ou para consumo próprio.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL
Uma belíssima programação de
natal está sendo elaborada para
abençoar a você, sua família e seus
amigos. A cada domingo de
dezembro teremos momentos
especiais de adoração. Planeje estar
em todos os domingos no mês de
dezembro. Natal é tempo de alegria,
comunhão e edificação espiritual.

MÃOS E CORAÇÃO
A Secretaria do Trabalho de Infância
do presbitério está promovendo um
treinamento para líderes, pais e
professores de crianças. O objetivo
é qualificar ainda mais o trabalho
infantil em nossas igrejas.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 26 de outubro, 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, Lourdinha, 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: Marcos Paulo Gonçalves da
Silveira (2467-5517); Dia 21:
Dandhara Grammatico Pereira
(2226-0032);Dia 23: Bárbara
Velloso Mattos (3079-6218); Dia 25:
Adilsa do Couto Didini (2275-8426),



Maria de Lourdes Bittencourt
(24211305); Dia 26: Marcos Perei-
ra Soares (3083-9109).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo
passado nossos irmãos Aline
Souza, Anne Evelin de Oliveira
Silva, Keila Coelho Neto Vieira
Gloria, Luan Ricardo Sena dos
Santos, Magnete, Náfis
Bressane, Rosana Pinheiro
Dias.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: Mario Filipe

Diáconos: Felipe Silveira, Michel Jarque e Fábio

Severino

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.

Silvania

Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Vitor Camarinha

Diáconos: Jorge Sarito, Joaber Sales, Rogério

Andrade

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, Sônia Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Manhã: Quarteto4Cantos / Inês Jarque

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra Sulamita Rocha e Enf.

Renata

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
18 NC – Deus dos Antigos
Oração de Adoração e Louvor
12 NC - Glória a Deus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 121
128 NC – Comunhão Preciosa

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Crê no Senhor”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

165 NC – Cuidado Divino
Oração Diaconal de Dedicação
Tudo Entregarei

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

212 NC - Apelo
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Eu sou o pão da vida”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
107 NC – Ao Pé da Cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Toma meu
coração”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
11 NC - Trindade Santíssima
Oração de adoração e louvor
42 NC - O grande amor de Deus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 40
68 NC - Necessidade
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Joaber Sales: “Um milagre, Senhor”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
177 NC - Firme nas promessas
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Joaber Sales: “Eu não me esqueci de ti”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes
306 NC - Fidelidade na luta
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Órgão
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                                   Botafogo  

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

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº37– 20 de outubro de 2019                                                                                                                                            

                         Lotação esgotada?     
                “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo  
                             aquele o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna .” Joao 3:16 
              ”Porque eu estou bem certo de que ...nem a altura , nem a profundidade , nem qualquer outra 
                                  criatura poderá separar-nos do amor de Deus ... ” Romanos 5:38-39  
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        “– Próxima estação, Carioca, desembarque pelo lado direito.” 
             Só que ninguém desembarcou. As portas do metrô abriram, entraram muitas 
pessoas, mas ninguém saiu.  
       “– Próxima estação, Uruguaiana, desembarque pelo lado esquerdo.” 
             De novo, ninguém saiu. E outra pequena multidão entrou. Estava ficando 
cada vez mais apertado e quente. Estação Praça Onze, Central, Estácio, e só 
entrando passageiros, ninguém saía. Foi então que a voz do auto falante disse: 
         “– Próxima estação, Afonso Pena. Nesta estação o metrô vai parar apenas para 
desembarque e é pelo lado esquerdo. Ninguém entra mais. Lotação esgotada!” 
 
              O que significa “lotação esgotada”? 
              Significa que não cabe mais ninguém. Não adianta tentar entrar. Não 
tem espaço. E quando não tem espaço, fica quente, as pessoas ficam nervosas, 
fica desconfortável.  
               Mas, você sabia que, no Reino de Deus cabem todas as pessoas e 
sempre há espaço para mais uma?  Deus chama todos para bem pertinho dos 
seus cuidados, pessoas grandes, pequenas, altas, baixas, de todas as raças, de 
todas as nações.  
             Jesus gostava de ensinar sobre o amor de Deus. Ele fazia isso 
contando histórias, para que as pessoas entendessem bem. Eram as parábolas.  
             Um dia ele contou uma parábola que falava de uma semente muito 
pequena que, como num milagre, se transformava em uma árvore imensa. 
Jesus disse que o Reino de Deus era como essa semente (o grão de mostarda) 
e que apesar de ser muito pequenina, formava uma árvore com galhos muito 
grandes dando uma super sombra para as aves que quisessem descansar ali.  
          Vocês já estiveram em um lugar superlotado, no cinema, no ônibus, ou 
mesmo no metrô? São locais onde existe um limite, onde não cabem muitas 
pessoas. Vamos imaginar: um elevador onde podem entrar 5 pessoas .Não dá 
para entrar 6.  Mas Jesus explicou o milagre que é o amor de Deus e o seu 
Reino, onde todos são convidados a entrar, onde o espaço não acaba, como 
uma grande árvore que dá sua sombra a quem precisar. Beijinhos, tia Ilda                                                                                       
 ( saiba mais em Marcos 4:30-32 / Salmos 36)  
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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 !  Esse é um dia muito  especial!       
           Estamos  reunidos para o culto a Deus! 

Temos algum visitante? Bem vindos no nome de Jesus! 
 
2-CÂNTICO : A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd  
Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira  
A alegria está no coração de quem já conhece Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia! Amém! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é grande , muito 
 especial !!  Vamos dizer isso a Ele?Quem quer orar?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de outubro– Mateus 5:16 
 

5-Versículo do mês de outubro para memorizar:  

   “Bem aventurados os mansos, porque  

        herdarão a terra.” Mateus 5:5  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Esse é o momento 
           de  agradecer pelas bênçãos e também pela  
                 vida dos aniversariantes de outubro.  
 
7-Mensagem – Tia Ilda   
 

8- CÂNTICO : - Bíblia meu livro companheiro  
Bíblia meu livro companheiro  

meu livro companheiro é a Palavra de Deus  
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia ,  
Aprendo dia a dia a andar com Jesus  

 
9- Oração Pai Nosso e Despedida     
  Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 

                                 Aniversariantes de outubro 

     "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 MARIANE ( UNIDOS POR CRISTO) 01/10  

TIA JULIA RÉGIS (JUVENIS POR CRISTO) 05/10  

TIA DEBORAH (UNIDOS POR CRISTO) 15/10  

TIA BÁRBARA VELLOSO (SEMENTINHAS DE JESUS) 23/10  

TIO INDIOMAR ( COORDENAÇÃO GERAL) 29/10  

TIA CLAUDIA GRAMMÁTICO (CACAU- CORDEIRINHOS) 30/10  
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