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QUANDO A VIDA NÃO TEM JEITO
Mt. 27:1-10

Chegamos ao desfecho da história de Judas. História que nos ensina muito
sobre nós mesmos. Este texto é o momento em que "a ficha cai" para Judas. Final-
mente, ele acorda para as consequências de seus atos.

Judas acordou para o fato de que suas decisões foram equivocadas; seu pla-
no fracassou; suas opções o derrotaram.

Nessa história, eu digo aprendemos de nós mesmos, porque as ações e omis-
sões de Judas mostram como caminhamos para o pecado convictos de que não há
outro caminho, de que é o melhor caminho, de que não há consequências.

Assim aprendemos que a terrível realidade de que não há como voltar. Não
temos como desfazer o que foi feito. A palavra não volta à boca; o gesto não se
desfaz; as atitudes não se eliminam. A vida não retrocede. Mas insistimos em
cauterizar nossas mentes quando estamos diante do pecado. Preferimos acreditar
que não haverá consequências. É sempre assim. Judas nos lembra que não há
como voltar do pecado cometido.

Judas ganhou trinta moedas. O objetivo conquistado agora foi rechaçado,
lhe causou repulsa. Perceba que isso é muito comum quando pecamos. Passar a
odiar aquilo que foi conquistado através do pecado. O dinheiro malversado que se
torna maldição para aquele que assim o adquire. O sexo conquistado através de
traição, adultério e/ou falta de compromisso que, assim que acaba os "amantes"
se distanciam sem haver nenhum interesse no outro.

Pecados porque achamos que seremos melhores e mais felizes com o objeto
do pecado. Mas, invariavelmente, aquilo que o pecado nos faz desejar se torna no
maior desejo que temos de nos livrar dessa realidade. Vidas se destroem, frus-
tram, carregam pesos e pesares.

Jesus ofereceu uma nova vida, eterna, de glória que, provavelmente, leva-
ria Judas ao martírio. Mas Judas optou pelo seu próprio caminho e, este caminho
o levou a morrer como um suicida.

Começou bem, caminhou bem, desviou-se do Caminho e terminou tirando
a própria vida.

Mas não se esqueça que nessa macabra história em que Judas trai, recebe
dinheiro pela sua traição, entra em remorso e se mata está Jesus.

Jesus que ensinou aos seus discípulos que seria condenado, morto e res-
suscitaria e sua ressurreição acabaria com o impasse de um coração pecador e
sem saída; acabaria com a impossibilidade de morte para aquele que, não tem
condições de desfazer o que foi feito, mas Jesus pode fazer tudo novo.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO - 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

45 NC - Grande Redenção

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 118:10-18
371 HE - Fidelidade e Vitória

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana

396 NC - Um ano mais de vida (1ª estrofe)

CONSAGRAÇÃO

319 NC - Obreiros em marcha
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: "És meu Deus"

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

399 NC - Término do Culto
Bênção

Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO - 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ao Único

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 20:19-31

Cântico:  Te louvarei

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: A Alegria está no coração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Meu Louvor

Bênção

Amém Quíntuplo



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. Compartilharmos o amor
de Cristo, cuidamos um do outro e servi-
mos 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 faze-
mos. 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.

ATIVIDADES PRESENCIAIS
Por determinação do Conselho, estão
suspensos. Continuamos transmitindo
pelo canal da Igreja no Youtube toda
nossa programação: Culto Matutino,
Culto Vespertino, Culto das Crianças,
Classes de Escola Dominical.

ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS,
DIÁCONOS E EMERÊNCIA
Conforme informado no domingo próxi-
mo passado, considerando: 1. a necessi-
dade de segurança no que tange aos
protocolos de distanciamento; 2. A preci-
são e viabilidade de uso de recursos
tecnológicos que garantam a segurança
e a participação na Assembleia. Conse-
lho da Igreja resolveu adiar a Assembleia
Extraordinária que seria realizada neste
domingo.

O Conselho já está tomando as providênci-
as necessárias para que, em tempo oportu-
no, possamos realizar esta Assembleia.
Neste boletim há um encarte contendo
os indicados pelo Conselho para o
presbiterato, diaconato e para emerência.
Conheça um pouco mais de cada irmão.

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS
O Conselho da Igreja durante o ano de
2020 promoveu uma criteriosa atualiza-
ção do rol de membros da  nossa igreja e
continuará a fazê-lo durante este ano.
Um próximo passo necessário é a atuali-
zação dos dados dos membros, por isso
você será contatado para conferir se suas
informações estão atualizadas. Um rol
em dia nos permite aumentar a comu-
nhão e o contato entre nós.

ADOLESCENTES, É HOJE ÀS 18:30
Somos gratos a Deus também porque
nossa UPA tem se reunido todos os do-
mingos, desde o dia 03 de maio. São 19
adolescentes e pré-adolescentes que es-
tão juntos. Hoje tem reunião às 18h30min.
Pais precisamos que vocês deem uma
força.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as se-
nhoras se reúnem para orar. É um traba-
lho da SAF aberto para toda a Igreja. Você
é convidada a participar. Neste tempo, a
reunião está acontecendo através do
aplicativo Zoom. Essa reunião dura exa-
tamente 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.



NOVA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO

Como já anunciamos para a Igreja, a fim

de colaborar com a tesouraria e destinar

sua contribuição em conformidade com o

que Deus colocou no seu coração, o Con-

selho está sugerindo a você que deposite

os valores discriminando pelos centavos,

da seguinte forma:

CONSELHO DA IGREJA

Está convocado para reunir-se no dia 08

de maio, sábado, às 8h30min. Se você

deseja se tornar membro da Igreja, fale

com os pastores, quem sabe não está na

hora de você tomar essa decisão.

ANIVERSARIANTES

Dia 11: Luzimar Ferreira dos Santos

(2295-5929) e Rita Gabriella Lobo Arruda

(3251-3554); Dia 14: Helena Gonçalves

Francisco (2208-3067) e Marli Alves Lima

Silva (2551-9147); Dia 15: Luciano

Fernandes da Silva (2295-9898); Dia 17:

Fernanda Venturi Canzian.

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 ter comunhão e

colocar diante do Senhor as suas peti-

ções. O link da reunião está à disposição.

A reunião está sendo realizada através

do aplicativo Zoom.

ORAI UNS PELOS OUTROS

Se você sabe de alguém em nossa Igreja

que precisa de oração, fale com o pastor e

incluiremos o nome nessa lista de ora-

ção. Estes são os motivos e nomes daque-

les que foram informados ao pastor:

1. ENFERMOS E IDOSOS: Claudia

Giordano Barbosa, Cleube Anay de Oli-

veira (câncer), Clóvis Scliar (marido da

Elzi Scliar), Dulcineia Pires, Eliane

Cristina Soares, Francisco Antônio (Pri-

mo Ligia Portes), Gabriela Gerusa Leite

Weston, Jaira Botelho Moura, José Eduar-

do Nucci (filho do Alfredo Nucci), Luzia

Soltez e sua irmã Eulice Magalhães (Ne-

ném), Marcos Muniz, Peggy Barbetta So-

ares, Rogério dos Santos Gil (saúde), Stila

Borges Coelho de Sousa e Thor Barros

(Neto da Isa).

3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de

Cássia e suas filhas Barbara e Luísa

(consolação, orientação no tratamento e

sustento espiritual).

4. MISSIONÁRIOS;

5. DESEMPREGADOS;

6. GRATIDÃO.

7. OUTROS MOTIVOS



CONTRIBUIÇÔES

A contribuição de dízimos e ofertas ne-

cessárias para o sustento das atividades

e compromissos missionários e minis-

teriais da IP Botafogo pode ser feita via

internet banking ou depósito bancário

na seguinte conta:

Banco Bradesco

Ag. 2509

Cc.: 0010012-9

IGREJA PRESBITERIANA DE

BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

ESCALAS

Presbítero

11/04: Presb. Eduardo Gouvêa | 18/04:

Presb. Esequias Sales

Diácono

11/04: Diác. Felipe Silveira |Estágio -

Glauco Wamburg

18/04: Estágio - Tagore Silva |Rogério de

Andrade

Escola Dominical Adultos:

11/04: Diác. Faustino Nascimento

18/04: Profa. Lígia Portes Santos

Comissão de Som:

11/04: Luiz Felipe Cícero | 18/04: Thiago

Leite

ARREPENDIMENTO

É tão profundo

O batismo honrado.

O arrependimento sincero

A remissão dos pecados.

Deus entregou seu filho,

Jesus Cristo encarnado.

Que sofreu morte de cruz.

Veio em corpo de homem

E deixou seu espírito de luz.

É o Espírito Santo

Que quebranta corações!

Traz para a vida novo sentido.

Ilumina novas visões.

Espírito arrependido,

Sacrificado e renascido.

Por Cristo, terás nova vida!

E serás eternamente correspondido.

Ana Carolina Corval



PRESBÍTEROS

PB. EDUARDO DE OLIVEIRA GOUVÊA

· Membro da Igreja desde
2009
· Terminando o 2º Mandato
de Presbítero
· Família:
o Esposa: Eliane Gouvêa
o Filho: Lucas Gouvêa
o Todos membros da Igreja

· Advogado e Procurador do Município do RJ

· Na Igreja:
o Repres. Suplente da Igreja no PRJN
o Coordenador do Dep. de Adultos da ED
o Professor da Escola Dominical
o Membro do Coro Masculino, Quarteto
4Cantos
o Representante do Conselho na SAF

PB. MÁRIO FILIPE BANDEIRA PEREIRA

· Membro da Igreja desde
1999
· Terminando 3º Mandato
· Família:
o Esposa: Márcia Sathler
o Filhas: Mariana, Bárbara
e Nathalia
o Todas membros da Igreja

· Médico Pediatra

· Na Igreja:
o 2º Secretário e 2º Tesoureiro do Conselho
o Membro do Coro Marcello Ganter e
Masculino
o Membro da Comissão de Integração
o Coordenador da Comissão de Saúde
o Representante do Conselho na UMP

DIÁCONOS

DIÁC. JOABER MANHÃES SALES

· Membro da Igreja desde
1994
· Terminando 2º Mandato
· Família:
o Esposa: Aline Passine
o Filha: Luísa

· Administrador e Empresário

· Na Igreja:
o Relator da Comissão de Exame de Contas
o Membro da Comissão de Informática
o Membro do Coro Marcello Ganter e Coro
Masculino
o Membro do Grupo Kaleo
o Solista da Igreja

DIÁC. LEONARDO COELHO DE MEDEIROS

· Membro da Igreja desde
1999
· Terminando 2º Mandato
· Família:
o Esposa: Júlia Regis
o Filhas: Elise e Beatriz
o Todas membros da Igreja

· Corretor de Seguros e Empresário

· Na Igreja:
o Coordena o grupo Bem Casado com sua
esposa

INDICADOS PELO CONSELHO PARA CONCORRER NA PRÓXIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



EDUARDO ALVES CHAGAS

· Membro da Igreja desde
2015
· Família:
o Esposa: Mariana
o Todos membros da Igreja

· Funcionário Público Estadual

· Na Igreja:
o Membro da Comissão de Coordenação do
Dep. Infantil
o Coordenador da Classe Juvenis por Cristo
o Membro da Comissão de Coordenação da
UCP
o Vice-Presidente da UPH
o Membro do Grupo de Louvor da Igreja
o Membro do Coro Masculino

GLAUCO ANDRÉ FONSECA WAMBURG

· Membro da Igreja desde
2017
· Família:
o Esposa: Katy Anne
o Filhos: André, Brenda e
Matheus

· Advogado e Empresário

· Na Igreja:
o Professor da Escola Dominical
o Relator da Comissão de Integração

RODRIGO PINA CALDAS

· Membro da Igreja desde
2015

· Família:
o Esposa: Esther Dusi
Caldas
o Membro da Igreja

· Engenheiro de Produção

· Na Igreja:
o Coordenador da Equipe de Louvor 1º e
2º domingo
o Professor da Classe Juvenis por Cristo
o Membro da UMP
o Presidente da UMP por 2 mandatos

o Vice-Presidente da UMP

o Conselheiro do Abrigo Presbiteriano

TAGORE MARTINS DE MORAIS LIMA

· Membro da Igreja desde
2013
· Família:
o Noiva: Deborah
Gonzalez
o Membro da Igreja

· Acadêmico de Medicina

·Na Igreja:
o Secretário de Atas da Assembleia
o Membro da UMP
o Membro da Comissão de Saúde
o Membro da Comissão de Integração
o Professor da Classe de Adolescentes



EMERÊNCIA

Art. 57 da CI/IPB -  Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido à Igreja por mais de 25 anos, poderá
esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de Presbítero ou Diácono Emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício
do seu cargo, se para ele forem reeleitos.

· Emerência nada mais é do que reconhecer o mérito, o valor daqueles que
desempenham funções na igreja.

“Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor
que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos
santos.” (Hb 6:10)

PRESB. ESEQUIAS COSTA SALES

· Membro da Igreja desde 1994
· Está no exercício do 6º mandato como Presbítero

· Família:
o Esposa: Sara Celeste Manhães Sales
o Filhos: Joaber e Sulamita
o Neta: Luíza
o Todos membros da Igreja

· Administrador

· Na Igreja:
o Já cumpriu inúmera funções nas mais diversas áreas da Igreja – Conselho,

Escola Dominical, Comissões da Igreja, Sociedades Internas, Iniciativas
musicais, representação no Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio e
outros.

o Atualmente:
o Vice-Presidente do Conselho
o Representante da Igreja no PRJN
o Tesoureiro do PRJN
o Coordenador da Classe de Jovens
o Professor da Escola Dominical
o Representante do Conselho no Departamento de Música
o Membro da Comissão de Administração
o Relator da Comissão de relações Públicas
o Representante do Conselho na UPH
o Membro do Coro Marcello Ganter
o Membro do Coro Masculino



DIÁC. FÁBIO BROCHADO SEVERINO DA SILVA

· Membro da Igreja desde 1985
· Cumpriu 5 mandatos como Diácono

· Família:
o Esposa: Ângela Grammatico Severino da Silva
o Filhas: Julia e Claudia
o Todos membros da Igreja

· Administrador

· Na Igreja:

o Já cumpriu inúmera funções nas mais diversas áreas da Igreja – Junta
Diaconal, Escola Dominical, Comissões da Igreja, Sociedades Internas,
Iniciativas musicais e outros.

o Atualmente:
o Tesoureiro da UPH
o Membro da Comissão de Filmagem e Transmissão
o Membro do Coro Marcello Ganter
o Membro do Coro Masculino



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. BOAS OBRAS - CAUSA OU EFEITO?

1. Jesus pregava às multidões: "Arrependei-vos e crede" (Marcos 1.15). E "Quem

crê em mim, tem a vida eterna" (João 6.47). Depois, aos que se arrependiam e

criam, falava da importância das boas obras. Seus ensinos mais conhecidos sobre

o assunto estão no chamado Sermão do Monte, em Mateus 5 a 7. Leia-o depois.

Agora, vamos ler apenas Mateus 5.14-16. Note o propósito maior das boas obras

(v.16).

2. De acordo com Atos 26.20, o apóstolo Paulo anunciava o evangelho recomen-

dando aos seus ouvintes "que se arrependessem e se convertessem a Deus"

3. Paulo, mais que os demais apóstolos, ensinava que "o homem não é justificado

por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus" (Gálatas 2.16).  Entretanto,

o que escreveu este apóstolo em:

. Tito 3.8  "Os que têm crido em Deus”

. II Coríntios 5.17  "Se alguém está em Cristo”

4. Sobre fé e obras, que disse o apóstolo Tiago? Tiago 2.17.

5. As boas obras não são atos de caridade, apenas; são sentimentos, atitudes,

procedimentos, ações e reações como os de Cristo. O apóstolo Pedro escreveu:

"Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus pas-

sos... pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não

fazia ameaças..." (I Pedro 2.21-23). Seguir os passos de Jesus significa fazer as

coisas como ele faria!

(Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
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                                           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 6 nº 10– 11 de abril de 2021                                                                                                                                                      

                      As mentiras entristecem. 
“Por isso , deixando a mentira , fale cada um a verdade com o seu próximo, porque 

somos membros uns dos outros .... E não entristeçais o Espírito de Deus...” 
Efésios 4:25 e 30a 

 
 

 
 

 

 
                                                                  

 
           

                                                       
. 

 
 
 

           
 

 
 
                                                                           

  
 
  
 

                                                                           
 
 

                                                                                                                                                        
 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2021 

               Essa história aconteceu no lugar mais animado e barulhento da fazenda: o 
galinheiro. E naquela manhã o barulho estava maior ainda. Garnizé , como sempre 
querendo “aparecer”,contava a vantagem de estar chocando um ovo completamente 
diferente .Era um ovo bem grandão e com a casca super dura , lindo! E ela teve muito 
tempo para aproveitar toda essa fama, porque o ovo não rompeu após os 20 a 21 dias 
normais. Deu 25 dias e nada de pintinho! Garnizé estava toda feliz, só aproveitando a 
popularidade. Nem se preocupou com a aflição da Gansa Clotildes que não sabia onde 
estava seu próprio ovo, que “sumiu” do ninho, há alguns dias atrás...  
             Após uns 30 dias, finalmente o ovão que Garnizé chocava quebrou e... quem saiu 
lá de dentro? Adivinharam? A mentira tem “pernas curtas”, Garnizé! Bem, Garnizé não 
teve outra saída a não ser se desculpar com Clotildes. Mas, mentindo de novo, disse que 
“tomou emprestado “...  
 
          Garnizé mentiu com intenção de tirar vantagem, tudo errado. Mais errado 
ainda porque prejudicou a gansa Clotildes , que passou por momentos de aflição. E 
continuou mentindo quando amenizou sua culpa, pois ela não tomou o ovo da 
gansa emprestado, ela roubou! Será que depois dessa confusão toda, Garnizé e 
Clotildes continuaram amigas?  
         A mentira destrói os relacionamentos... Deus não gosta da mentira. Afinal ela 
foi o instrumento usado pelo inimigo para causar a separação entre o ser humano e 
Deus (lá no jardim do Eden, lembram?). E até hoje nós sabemos bem quem é 
chamado por Deus de “o pai da mentira” ( João 8:44). Mas Deus é justo e a verdade 
sempre aparece.  
        No Antigo Testamento há uma história de um homem ( Hamã) que estava 
enganando o rei ( Assuero) . As mentiras de Hamã tinham intenção de prejudicar o 
povo de Deus, os judeus. Mas, Deus tudo sabe e, muito antes disso acontecer, 
planejou o casamento do rei Assuero com Ester, que seria a pessoa que 
esclareceria toda a verdade e contaria ao rei como Hamã era mentiroso e 
enganador. Livramento de Deus. Verdade revelada. Mentira, não!!! 
        Se Deus nos diz para sermos seus imitadores, nada de mentiras, não é?  
                                                                                 Bjos , Tia Ilda  

(saiba mais em João 8: 42-47/Efésios 4:17-24/ Ester 2 até 7) 

 



 
 

LITURGIA: 

Prelúdio: Isabella e Inês - 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!! 
 
                      Vídeo da tia Aline – Bom dia ! 
1- SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem vindos no nome do Senhor! Vamos 
 juntos participar do culto a Deus ! 
                      

2- CÂNTICO : Pedro e Letícia  - Deus Grandão 
                              Meu coração é tão pequenininho 
                          Mas cabe dentro dele um Deus grandão (bis) 
O Deus que criou a terra e o mar 
Que desenhou o céu 
Estrelas a brilhar, pois Ele é Deus 
Todo poderoso, Mas escolheu morar dentro do meu 
 
 
 
 
 
 Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não 
 E com o seu carinho está a me guardar 
 pois Ele é Deus,Todo poderoso, 
 Mas escolheu morar dentro do meu 

 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Estevão 
Momento de dizer como nosso Deus é poderoso. 
 
4-Leitura Bíblica no mês de abril– Maria Luisa ( Malu)- Marcos 16:1-7 
 
5-Versículo do mês de abril para memorizar: Paulo , Helena e Daniela  
 

    “Eu e minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24:15b 
        
  Relembrando:Salmos 96:1-  Beatriz e Malu 
 

6- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Clara 
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos e lembrar dos aniversariantes 
de abril. 
 
7-Mensagem – tia Ilda 
 

8 – CÂNTICO –  Isabella e Inês – DESANIMADOS? NÃO, NÃO, NÃO! 
(Cânticos de Salvação para Crianças /AMARELO-92/ APEC)  
Desanimados ? Não , não , não! ( bis) 
Dores , tristezas posso passar, mas Jesus Cristo vem me alegrar 
Desanimados?  ( assobio) ? Não , não , não ! 
 
                      Oração do Pai Nosso- Presb Fábio 
                          Benção pastoral – Rev Diego Stallone 

Tenham uma semana abençoada!!!!    

                          Aniversariantes de ABRIL 

     "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, Indiomar Crosoé de 
Oliveira  Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária)                    
                           Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo 

TIA RITA GABRIELLA  ( Sementinhas de Jesus) 11/04  

DANIELA ARRUDA LENZ CÉSAR 12/04 3 ANOS 

YAN WERNER SELAU 18/04 4 ANOS 

TIA KATY ANNE  (Sementinhas de Jesus) 25/04  

O Deus que criou os animais e as plantas 
Os rios e as montanhas apenas com sua voz 
pois Ele é Deus, Todo poderoso, 
 Mas escolheu morar dentro do meu 
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