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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.



QUE HORAS VOCÊ CHEGA ATÉ JESUS

Mt. 20:01-16

Esta parábola descreve uma situação que acontecia normalmente na
Palestina. O momento da colheita era uma momento especial.

Havia uma grande preparação e era necessária a contratação de funcionários
para realizar a colheita rapidamente a fim de garantir a qualidade.

O pagamento de um denário era o que normalmente se pagava por um dia
de trabalho. A praça era o lugar onde se contratava os trabalhadores temporários.
As horas de trabalho, conforme exposto no texto, era o que comumente se fazia.
Ou seja, a imagem como descrita era exatamente do que podia suceder na praça
de qualquer cidade.

Agora, o sentido dado por Jesus é que é profundo e amplo. Precisamos nos
apropriar de algumas verdades que emergem do texto.

Você, como discípulo de Jesus, precisa reconhecer o grande privilégio que é
fazer parte da Igreja de Jesus desde cedo. Não é um privilégio nem uma honra a
ser tratada como uma distinção das demais pessoas o fato de fazer parte do Corpo
de Cristo desde muito cedo. Curioso que há pessoas que passam pela tentação de
achar que tem privilégios especiais, como aqueles que reclamam na parábola.

O pior é resistir aos que chegam depois pelo fato de se julgarem melhores,
mais antigos e, portanto, com mais privilégios. Na Igreja, a antiguidade nem
sempre implica em honra.

No sentido histórico e teológico, essa parábola é um ensino aos judeus como
povo escolhido. Pela posição dos judeus, eles desenvolveram a postura de se
sentirem melhores e mais privilegiados do que gentios, por exemplo. Ledo engano.
Eles chegavam até mesmo a depreciá-los – “nós somos os melhores”.

Corremos grande risco quando, pelo privilégio de conhecer Jesus e tê-lo
como nosso Senhor, nos julgarmos melhores do que os outros.

A parábola nos mostra ainda o consolo que Jesus nos oferece em saber que
pouco importa a hora de encontro com Ele, Deus nos ama por igual. Não importa
se você jovem ou idoso; triste ou alegre; rico ou pobre; casado ou solteiro; ração,
cor, raça, credo – Jesus quer alcançá-lo.

Encontramos neste texto a demonstração clara da compaixão infinita de
Deus. Quem vem atrás de nós,; nos quer em seu reino. Deus é generoso.

O texto ainda nos permite ver uma grande janela para a graça de Deus. Que
não faz conta, estabelece prazo, não julga como julgamos, simplesmente alcança.
Posso fazer muito mais nesta vida que você meu irmão, mas temos o mesmo
valor para Deus.

Por outro lado, a vida não é centrada no que eu posso fazer. Deus não nos
olha assim, pois se o fizesse, estaríamos sempre aquém. Tudo que recebemos de
Deus é por graça.

Mas, preste atenção numa coisa que salta dessa parábola. No Reino de Deus
o mais importante do trabalho é o espírito com que se faz.

Qual sua motivação para servir a Jesus?
Rev. Cid Caldas



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

II. NOSSA REGRA DE FÉ E PRÁTICA

Pergunta 2 - Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de O glorificar e gozar?
Resposta - A Palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamentos, é
a única regra para nos dirigir na maneira de O glorificar e gozar.

Deus é infinito, sobremodo elevado. O homem não pode conhecê-Lo como Ele é nas
profundezas do Seu ser (Jó 11.7). Todavia, aprouve a Deus revelar-Se ao homem numa
medida que é perfeitamente adequada às suas necessidades pessoais. Os teólogos
distinguem duas espécies de revelação divina:

• Revelação Geral. Foi dada  “desde o princípio do mundo” e é a que se tem na natureza
(Sl 19.1-3; Rm 1.20). Com a entrada do pecado no mundo, essa Revelação ficou obscurecida
e corrompida. Além disso, o homem mesmo tornou-se insensível e incapaz de ver a mão
de Deus na natureza que o cerca.

• Revelação Especial. É a que se tem nas Escrituras, que é o Livro da Revelação
Especial de Deus. Comunica ao homem um conhecimento mais apurado de Deus, mostra-
lhe o caminho da reconciliação com Deus, por meio de Cristo, e o modo como pode
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre (Rm 15.4,6).

Como sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus?

Há provas internas e externas:

a) As declarações da própria Bíblia. “Toda A Escritura é inspirada por Deus...” II Tm
3.16. Ver I Ts 2.13; II Pe 1.20-21. Isto não significa que Deus ditou cada palavra
das Escrituras, mas, sim, que Ele guiou os escritores sagrados, conduziu seus
pensamentos, deu-lhes compreensão, revelou-lhes Seus propósitos, sem,
contudo, menosprezar o vocabulário e os estilos de cada um.

b) A unidade da Bíblia. “A Bíblia contém 66 livros, escritos por 40 homens de várias
condições e níveis de vida, e de graus diferentes de cultura, desde pastores até
estadistas. Esses livros foram escritos em 3 idiomas diferentes, durante 16 séculos.
Os assuntos são diversos e variados. Não obstante, há uma unidade doutrinária e
estrutural que permeia o todo...” (Pierson).

c) O conteúdo da Bíblia. “O que as Escrituras dizem sobre todos os seus temas principais
é tão contrário aos pensamentos e ideias de todas as classes de homens que somos
obrigados a concluir que é impossível que a mente humana os tenha inventado.” (Pink).

(Continua)



ENGAJAMENTO

Presença

Participação

Envolvimento

Fidelidade

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.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho da Igreja convocou a AGE para
reunir-se extraordinariamente hoje, dia
08 de dezembro, das 09h30min às 12hs,
a fim de promover reforma no Estatuto
da Igreja conforme estabelecido no artigo
13 do Estatuto da Igreja. Tão logo você
chegue à Igreja, os membros
comungantes civilmente capazes devem
assinar o livro de presença a entrada do
Templo. O processo de votação se dará
ao final do Culto Matutino, seguindo-se
a declaração do resultado.

CORO MASCULINO
No próximo domingo teremos a
participação, no Culto Vespertino, do
Coro Masculino. Venha, traga sua
família e convidados. Vamos adorar ao
Senhor com alegria.

JESUS, VERBO ENCARNADO, FONTE
DE AMOR E LUZ
Este é o nome da cantata que o Coro
Marcello Ganter nos trará como um
presente de natal. Será no domingo, dia
22 de dezembro, às 18hs. É dia de
celebração e adoração.

CEIA TROPICAL
No dia 15 de dezembro, depois do Culto
Vespertino, teremos um momento
delicioso de comunhão e alimentação –
A Ceia Tropical. Você terá a oportunidade
de trazer um alimento para compartilhar
com os irmãos. Assim, nossa ceia será o
fruto do que trouxermos. Procure a
Comissão de Comemorações e escolha
o que você deseja trazer. Vamos fazer
uma grande celebração.

CULTO DAS LUZES DA IP BOTAFOGO
No dia 24 de dezembro, terça-feira, às 18h,
celebraremos o Culto de Natal da Igreja
Presbiteriana de Botafogo. Serão momentos
de culto, comunhão e celebração ao Senhor.
Fique tranquilo que teremos tempo e
tranquilidade para a Ceia em família. Você
vem à Igreja, celebra com os irmãos e, depois
vai para casa, celebrar com a família menor.
É fundamental que você e sua família
estejam presentes. Você pode.

ORNAMENTO DO ADVENTO
É  um tempo em que sentimos o convite
à espera, nos preparando para a vinda do
Senhor . É um tempo de reflexão  sobre a
convivência fraternal com o irmão.
Diante desta proposta, o templo é
ornamentado com a coroa do advento e
com arranjos florais. A combinação
harmoniosa de flores e galhos, com
significados definidos, nos chama a
acolher, louvar e agradecer . As
hortênsias  e galhos significam o
momento de refletir sobre nossas  vidas,
diante das fragilidades e desafios,  e a
flor de lótus, cujo significado representa
o amor universal, é a presença do Cristo
vivo entre nós, trazendo cura espiritual,
esperança e salvação, dando sentido à
nossa existência.



AGENDA DA IGREJA
Uma bela programação de natal está
sendo preparada para abençoar aqueles
que vierem à Igreja. Queremos que você
e sua família estejam envolvidos e sejam
abençoados.
08/12 – Manhã – Dia da Bíblia

Coro Marcello Ganter na escadaria
Distribuição de Bíblias

08/12 – Noite – Grupo de Louvor
15/12 – Manhã – Ceia do Senhor

 Presépio Vivo
 Coro de Pais

    Entrega das Cestas de Natal
15/12 – Noite

  Coro Masculino - Canta o Natal
   Grupo Kaleo
  Ceia Tropical

22/12 – Manhã – Quarteto 4Cantos
22/12 – Noite – “Jesus, verbo encarnado, fonte
de amor e luz”

Cantata Coro Marcello Ganter
24/12 – 18h – Culto das Luzes

I EXPOSIÇÃO DE ARTES DA UCP
Nossas crianças estão fazendo sua
primeira exposição com 25 trabalhos
infantis de 5 a 10 anos. Hoje, junto com
a festa de encerramento das atividades
do ano de 2019.

100 CESTAS DE NATAL
Estamos alcançando nosso alvo de 100
cestas de natal para abençoarmos
famílias carentes. Você deve procurar a
diretoria da SAF no final do culto e dizer
quantas cestas deseja dar (uma, duas,
meia). No dia 08/12, 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.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 21
de dezembro, 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.

RELATÓRIOS DO ANO
Está na hora de preparar os relatórios das
Sociedades Internas e da Junta Diaconal
para serem encaminhados ao Conselho.
Atenção diretorias!

BÍBLIAS DO TEMPLO
Como você sabe, nossa junta Diaconal
mantém Bíblias para serem emprestadas
aos visitantes, a fim de facilitar-lhes a
participação no culto. Você, membro da
Igreja, precisa trazer a sua Bíblia e, com
isso, aproveitar para fazer suas
anotações, criando intimidade com a
Palavra do Senhor. A prioridade das
Bíblias do templo é para os visitantes.
Ajude nossa Junta Diaconal. Se perceber
algum visitante sem Bíblia no templo,
ceda a sua.

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: Cidelviro Almeida
Caldas, Claudia Giordano Barbosa,
Clemente Fontenele (filho da Natália),
Cristina Helena Primo da Silva, Eliane
Cristina Soares, Gerusa Leite Weston,
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: Eunice Arruda de Barros (3086-
0901), Maria da Conceição dos Santos
Plata, Ana Carolina Fernandes Machado
Corval (3226-9491); Dia 09: Lariana de
Ardovino Reis (2541-7607), Bruno dos
Santos Araujo da Volta (2295-5929),
Maria das Dores Moreira de Oliveira
(2530-8279);Dia 10: Eulita Rufino
Martins (2556-3268), Sofia Florence
Batista Gois Rocha (2577-7071); Dia 11:
Daniel Maia Pimentel Vieira (2542-
1413), Nelson de Paula Pereira (2146-
6326); Dia 12: Márcia Victório de Araújo
Costa (2293-8178), Nelydes Menezes
Machado (2205-7058), Henrique Costa
Hermenegildo (2543-9201), Luzia
Barbara Manganello Velloso (3079-6218);
Dia 13: Marcelo de Oliveira Rocha (2577-
7071), Carolina Alexandra de Almeida
(3236-1662), Lucas Portes Santos
Fernandes (3518-8978) , João Pedro
Marnoto Bittencourt (3647-1009); Dia 14:
Rafael Chaib Lisboa (2543-4148).

ESTIVERAM CONOSCO

Tivemos o prazer de receber em nossa
Igreja no domingo passado nossos irmãos
Izabela Pinheiro Alvim, Venancio
Tavares dos Santos . Que Deus os
abençoe e que possamos vê-los 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: André Ribeiro

Diáconos: Rogério Andrade, Marco Aurélio,

Felipe Silveira

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega, Deuzélia

Dutra

Noite: Sonia Leite e Izabel Nascimento

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella

Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Mariana Sathler e Enf.

Afia Mendes

Som: Bruno Nóbrega

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Mário Filipe

Diáconos: Thiago Leite, Jorge Sarito e Joaber

Sales

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia

Dutra

Noite: Sonia Leite e Afia Mendes

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella

Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Ilda Marques e Enf.

Silvana

Som: Thiago Leite

Domingo

09h30min - Escola Dominical e Culto Infantil

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

2ª Vela do Advento: “Lâmpada para os meus
pés é a tua palavra e luz, para os meus
caminhos. Os teus testemunhos, recebi-os
por legado perpétuo, porque me constituem
o prazer do coração.” (Sl 119:105 e 111)

237 NC – Jesus Nasceu!
Oração de Adoração e Louvor
09 HE - Noite Jubilosa

Noite jubilosa, noite portentosa,
Doce luz do Feliz Natal!
Deus conosco habita!
Dádiva inaudita!
Louvores ao Deus eternal!

Noite jubilosa, noite portentosa,
Doce luz do Feliz Natal!
Cristo nos liberta,
Cristo, vida certa!
Louvores ao Deus eternal!

Noite jubilosa, noite portentosa,
Doce luz do Feliz Natal!
Desce à terra um hino,
A Jesus menino,
Louvores ao Deus eternal!

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Ef 1:03-14
249 NC - Na Manjedoura

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Gloria a Deus nas
alturas”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

227 NC – A Velha História
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Levanta e brilha”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

350 NC - A Palavra da Vida
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Falai pelas montanhas”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Venha o teu reino

Saudação e acolhimento
Cântico: Louvemos ao Senhor
Oração de adoração e louvor
Cântico: Isaías 9

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Is 35
Cântico: Sonda-me- usa-me
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Meu louvor
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Nada além do sangue
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Nosso general



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº44– 08 de dezembro de 2019                                                                                                                                            

                       Espelho , espelho meu...    
              “Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem 

        que contempla , num espelho,o seu rosto natural.” Tiago 1:23 
            “Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo que a neve .” Salmos 51:7 
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             - Catarina, anda logo! Vamos depressa, o filme já vai começar! 
             - Calma Sandrinha, você sabe que só saio depois que olho no espelho e 
termino de me arrumar! 
              - Mas você já esta há três horas se olhando.., Assim é capaz de “gastar” 
esse espelho !  
             - Quanta bobagem... espelho não gasta . Ele serve pra ver se tem alguma 
coisa errada, se meu dente está sujo, se meu cabelo está arrumadinho, se a roupa 
está legal... o que você acha? Estou bonita?  
              - Se você está olhando no espelho há três horas e ainda não saiu é porque 
ainda está vendo alguma coisa errada. Anda, se arruma olha nesse espelho e 
vamos! 
            Todo mundo gosta de dar uma olhadinha no espelho antes de sair de 
casa. Não podemos correr o risco de um dente sujo, cabelo bagunçado, nem de 
roupa que não combina. O espelho é o que mostra as “verdades”, mesmo que a 
gente não goste muito. “Como estou magro!”, “Como estou gordo!” Quanto 
cabelo branco!”“ Que nariz torto!!!” Não adianta querer se esconder do 
espelho.  
            Hoje é o dia da Bíblia e por isso estou falando em espelhos. A Palavra de 
Deus é comparada a um espelho: um espelho da alma. Lendo a Bíblia 
encontramos as explicações sobre o que é certo e o que é errado. E 
percebemos quantas e quantas vezes agimos desagradando a Deus e 
manchando a nossa alma. E, como fazer para limpar a alma dessas manchas? 
Precisamos enfrentar o espelho, conhecer o que a Bíblia diz e reconhecer que 
estamos errados. Pedir perdão e não errar mais.  
           Foi o que aconteceu com Davi. Ele cometeu um erro muito grave, e 
precisou que Deus usasse o profeta Natã para dizer palavras duras para ele que 
foram como um espelho para alma. Davi pôde enxergar a sujeira que estava em 
seu coração. Mas ele levou a sério aquilo tudo e decidiu mudar de vida. Em 1 
João 1:9 está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele 
nos purifica e perdoa todos os nossos pecados. Precisamos colocar a alma 
diante do espelho, colocar nossos erros na frente de Deus, pedir perdão e 
mudar de vida. Não se esconda do espelho da alma.       Bjos , tia Ilda                                                 
  (saiba mais em Tiago 1:19-27 / Salmos 51/ 1Samuel 11 e 12) 

 



 
 

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!!  
 

1-1-SAUDAÇÃO: Bem vindo em nome do Senhor!!  
Bom dia meus amigos! Temos algum visitante? 

 
2-CÂNTICO : NA PEQUENA BELÉM ( Randy Vader) / 
cantata de Natal ” Vinde...adoremos” faixa 4 
Ouçam os sinos dizendo assim :  
                   “Glória ! Aleluia ! Já nasceu , enfim! 
                    Paz na terra , tudo bem , 
             Cristo nasceu na pequena Belém!”  (bis) 
Os anjos lá no céu ...pastores a velar ... 
           Naquela manjedoura  o rei menino está. 
Os sábios a seguir a estrela divinal 
       nos fazem relembrar essa noite sem igual. 

 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Tudo que Deus faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele? Quem quer orar? 
                         
4-Leitura Bíblica no mês de dezembro– Lucas 1:28-31 
 

5-Versículo do mês de dezembro para memorizar:  

   “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na  

terra os homens, a quem ele quer bem.  Lucas 2:14  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos 
             agradecer pelas bênçãos e também pela  
                 vida dos aniversariantes de dezembro 
7-Mensagem – Tio Indiomar   
 

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

                                 Aniversariantes de dezembro 

     "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. Reunião plenária nos 4ºs domingos às 
18h.Orientadora – Luzia Veloso 

LARA ROMEU PONTES ROSA 05/12      7 ANOS 

TIA CATARINA (Amigos de Jesus) 07/12  

HENRIQUE COSTA HERMENEGILDO 12/12      11 ANOS 

TIA LUZIA (Amigos de Jesus) 12/12  

TIA CRISTINE (Amigos de Jesus) 31/12  
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