
Para Pensar
PAI NOSSO

Mateus 6:9a

Hoje vamos refletir sobre a primeira cláusula da oração. Começamos por
direcionar nossa fala, nossa reflexão, nossa oração a Deus.

Ao nos ensinar a orar, já na primeira palavra, Jesus nos mostra que sem-
pre precisamos ter como premissa de nossa vida a pessoa de Deus. Ele é e preci-
sar ser centro de nossa existência; o motivo de nossa adoração; a causa primeira
de existirmos e, por isso à Ele devemos nos dirigir.

Nos dirigir a Deus como Pai nos ajuda a ordenar as nossas relações. Pri-
meiramente, com o que não vemos. Pois reconhecemos que há um Deus, só um
Deus. No mundo, muitos creem em muitos deuses, mais só há um Deus verda-
deiro, revelado em Jesus. O próprio Jesus nos mostra o caráter de Deus ao nos
convidar a chamá-lo de Pai. Deus tem o coração de um Pai, por isso podemos
descansar no amor de um Pai. Não somos órfãos largados a própria sorte, temos
família, história, laços e lastro num Deus Criador que é protetor.

Chamar Deus de Pai ordena nossa relação como o mundo neste tempo e
espaço em que vivemos. Aqui falamos da realidade que vivemos e enfrentamos.
Da alegria e da tristeza; das seguranças e instabilidades; da abundância e neces-
sidades. Podemos estar seguros que Deus é Pai e sustentador. Ou seja, podemos
descansar e estar seguros de que por trás desse mundo perigoso, por vezes tene-
brosos, diante de nossas fraquezas não há um deus egoísta, mas um Deus que é
Pai cuja motivação ao nos criar, cuidar, sustentar e orientar é o amor.

Chamar Deus de Pai ordena nossas relações com o próximo também, pois
o Pai é nosso. Jesus nos ensina a olhar além de nós mesmos. Deus é Pai de todos,
não é minha propriedade particular, pronto para satisfazer apenas meus arrou-
bos e desejos. Seu olhar é sobre todos. Aqui, se você ampliar seu olhar sobre a
oração do Pai Nosso perceberá que em nenhum momento há uma palavra, um
verbo na primeira pessoa: Pai nosso; o pão nosso; dá-nos; perdoa-nos; assim como
nós; não nos deixe; livra-nos e etc.

Chamar Deus de Pai nos leva a refletir sobre nós mesmos e a ordenar a
maneira como nos enxergamos, pois corrige nossa visão sobre nossa vida. Pode-
mos passar por momentos insuportáveis e, no meio da tempestade descobrimos
que não estamos sós, pois há um Deus que é Pai e, como tal, é refúgio e fortaleza.

Mas, ainda, chamar Deus de pai nos coloca em relação com Ele mesmo.
Nos vemos diante daquele que tem todo o poder, a majestade e a glória; Deus de
força, de controle, de sabedoria, mas também, de singeleza, de ternura, de cuida-
do e de amor.

Deus que deixa a sua glória e vem em nossa direção. Deus que se fez
homem e, por amor, através da morte nos traz a vida. Deus revelado em Jesus, ao
qual celebramos neste domingo Sua ressurreição que nos garante salvação e
vida por amor.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Mário Filipe

Diáconos José Baía, Leonardo Medeiros e
Aureliano Dutra

Recepção Solange Nascimento, Afia Mendes,
Márcia Nóbrega, Deuzélia Dutra, Sônia
Leite  e  Ana Benincasa

Música Manhã:   Inês Jarque
             Coro Marcello Ganter
Noite:     Coro Marcello Ganter

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 3ª - Presbitério

Art. 86. Três ministros e dois presbíteros constituirão o quorum para o
funcionamento legal do Presbitério.

Art. 87. Nenhum Presbitério se formará com menos de quatro ministros
em atividade e igual número  de igrejas.

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero          Eduardo Gouvêa

Diáconos            Marco Aurélio, Michel Jarque e
Joaber Sales

Recepção Márcia Nóbrega e  Deuzélia Dutra

Música Manhã:    Inês Rufino

Noite:      Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

 Terça-Feira
09h00m SAF - Oficina Artesanal
19h00m Reunião de Oração

 Quarta-Feira
15h00m Palavra e Oração

               Sexta-Feira
 15h00m  Encontro com a Bíblia



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo
é uma comunidade de pessoas
que estão sendo transformadas
por Jesus Cristo em todas as
esferas da vida. Compartilharmos
o amor de Cristo, cuidamos um
do outro e servirmos 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.

JESUS RESSUSCITOU! ALELUIA!
Hoje é dia de celebração e
adoração. Nosso Senhor Jesus
Cristo ressuscitou e nos trouxe
salvação. Reserve esse dia para
gozar ainda mais da intimidade do
Senhor. Por isso sua Igreja
preparou uma abençoadora
programação que se inicia no
começo da manhã e se estende ao
longo do dia finalizando no Culto
Vespertino.

07h00min – Culto da Ressurreição
08h00min – Café de Páscoa
09h30min – Escola Dominical
10h30min – Culto de Páscoa
18h00min – Cantata “Amor no
Calvário” – Coro Marcello Ganter

A PARÁBOLA DO SEMEADOR
E O OBJETIVO DAS PARÁ-
BOLAS (Mt 13.3-23; Mc 4.3-20;
Lc 8.5-15)
No próximo domingo vamos refletir
sobre essa parábola que,
seguramente, é uma das mais
conhecidas. A riqueza de ensinos
nessas palavras de Jesus precisa
ser destacada, conhecidas e
vividas. Lembre-se da Escola
Dominical aos domingos às
9h30min.

CANTATA “AMOR DO CALVÁRIO”
É hoje o dia, às 18h, no Culto
Vespertino. Você não pode perder.
Venha ouvir a mensagem de amor
que emerge da cruz através de
uma cantata inspiradora. Traga
seus familiares e amigos e vamos
ser abençoados pelo Coro Marcello
Ganter.

MOCIDADE ESTÁ EM ACAM-
PAMENTO EM MAIRINQUE/SP
Momentos de comunhão, reflexão
na Palavra e divertimento. Vamos
orar para que nossos jovens voltem
ainda mais motivados para o
trabalho do Senhor e para viver
uma vida cristã centrada na



Palavra de Deus. Rev. Cid os
acompanhou e volta a tempo de
participar da Cantata do Coro
Marcello Ganter.

PASSEIO DA UPA 29/04
É daqui a duas semanas. Nós
iremos ao Parque Laje, ali no Jardim
Botânico. Será um dia de
comunhão, confraternização e claro,
um lanche especial. Convide os seus
amigos, reserve esse dia em sua
agenda e vamos juntos! Nosso
encontro será das 10h às 15h.
Converse com a Elise e a Cacau para
saber o que você pode levar.

DEVOCIONAL SEMANA QUE VEM
No domingo que vem, dia 23, será
a nossa terceira devocional do ano.
É um momento voltado para os
adolescentes, com música, oração
e reflexão bíblica com a
participação efetiva deles. Das
16h30min às 17h30min. Até lá!

ALMOÇO COMUNITÁRIO NO
PRÓXIMO DOMINGO
Nosso almoço será realizado no dia
23 de abril após o Culto Matutino.
Neste mês a direção está com a
SAF. Faça sua inscrição ainda
hoje com as irmãs: Paula Carvalho,
Sônia Leite ou Waleska Vieira.
Lembrando que o custo é de R$
25,00. Não deixe para depois, as
vagas estão limitadas a 100
pessoas.

PLENÁRIA DA SAF
Mulheres, não se esqueçam da
Plenária da SAF no próximo
domingo, às 16h. Você, que ainda
não é sócia da Sociedade
Auxiliadora Feminina, é convidada
a estar presente, conhecer o
trabalho e se engajar.

LANÇAMENTO DO LIVRO “AOS
DOMINGOS COM O PASTOR”
Este é o nome do segundo volume
da Coletânea de Sermões do Rev.
Miguel Marques Rodrigues que
será lançado no próximo dia 30 de
abril, no Culto Matutino. É uma
leitura muito edificante. Compre
o seu e ofereça também para seus
amigos e familiares. Tenha a
certeza absoluta que são
mensagens abençoadoras.

REUNIÃO DO CONSELHO
Está convocado para reunir-se no
próximo sábado, dia 29 de abril,
às 08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues.

VAMOS CUIDAR DE NOSSOS
VISITANTES
Com o objetivo de abençoar
aqueles que nos visitam, a Junta
Diaconal disponibiliza bíblias para
serem emprestadas àqueles que
nos visitam. Portanto, a prioridade
é deles. Habitue-se a trazer sua
Bíblia e observar se há pessoas a
sua volta que não estão com a sua
e compartilhe a Palavra de Deus.



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: Clair Dobler
(tratamento), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa, Márcia Barroso
Pereira, Naly Miranda (idosa),
Presb. Paulo Severino da Silva,
Peggy Barbetta Soares e Stila
Borges Coelho de Sousa.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Beatriz Dantas, Cilene
Oliveira, Daniela Moreira
Rodrigues, Iracema Verginia
Piranema Nader da Silva, Liana
Alves de Souza, Magali Santangelo
Vargas, Maria de Jesus Lauriano
de Sousa, Nair Machado da Silva,
Ricardo Rodrigues Corrêa, Tania
Mara dos Santos Dias. Que Deus
as abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Dia 18: Sofia Campos Gramático
(2542-2149), Eduardo Ribeiro
Rodrigues (USA); Dia 19: Keyla
Ribeiro Rodrigues Maggessy
(USA), Diac. Michel Beltrão Jarque
(2558-0328); Dia 20: Marcia de
Carvalho Fernandes Jesus
Nóbrega (2541-3229); Dia 21:
Marcilio da Silva (2551-9147),Pb.
Mário Filipe Bandeira Pereira
(2226-2475).

CULTO DA RESSURREIÇÃO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
274 NC – Ressurgiu!
Oração de adoração e louvor
276 NC – Amorável convite

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Isaías 25:6-9
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
278 NC – A vitória de Jesus

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Miguel Marques



SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11:23-26
Distribuição dos Elementos
Eucarísticos
260 NC – Amor que vence
Comunhão
Oração Pai Nosso

DESPEDIDA

272 NC – Cristo Ressuscitou!
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Órgão

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
272 NC – Cristo Ressuscitou!
Oração de adoração e louvor
52 NC – Coroai!

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 118:1-14
129 NC – Vigiar e orar
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

“O sepulcro vazio”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
222 NC – Mais perto da cruz
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter:
“Sobre esta rocha”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Deus enviou
Deus enviou seu Filho amado;
Para morrer, em meu lugar.
Na cruz sofreu, por meus pecados;
Mas o sepulcro, vazio está porque ele vive.

Porque ele vive, posso crer no amanhã,
Porque ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei,
Que o meu futuro, está nas mãos
De meu Jesus, que vivo está.

E quando, enfim, chegar a hora
Em que a morte enfrentarei,
Sem medo, então, terei vitória,
Verei na glória o meu Jesus que vivo está.

Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:

“Aleluia! Cristo é vivo”



IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
Rua da Passagem, 91 – Rio de Janeiro

CORO MARCELLO GANTER

CANTATA “AMOR DO CALVÁRIO”
(Calvary’s Love)

Autor: Greg Nelson, Tom Fettke, Phil McHugh e Don Cason
Arranjo: Tom Fettke

Tradução e Adaptação: Naïla Bruno e Ilka Paiva

16 de abril de 2017 – 18h

ORDEM DO CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
272 NC – Cristo ressuscitou!
Oração de Adoração e Louvor
42 NC – O grande amor de Deus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 16
266 NC – Rude cruz
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
221 NC – Um vaso de bênçãos
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes



EDIFICAÇÃO

Cantata “Amor do Calvário”

O TESTEMUNHO NOS DIAS DE HOJE

Um pobre e jovem carpinteiro foi torturado e morto um dia, há dois mil
anos atrás, em uma terra que era, e ainda é, conhecida pelo seu ódio e pelas
guerras. Sua morte foi simplesmente mais um incidente violento em um
lugar conhecido por sua violência.

Como é que milhares de pessoas construíram e tem construído a mais
profunda FÉ baseada no que aconteceu a este jovem carpinteiro, nos arredores
de Jerusalém, em uma pedreira poeirenta chamada Calvário? O que faz as
pessoas renderem suas próprias existências a este homem chamado Jesus?

Uma razão apenas: Eu e você nos tornamos cristãos porque estamos
absolutamente convictos de que este homem ERA E É O FILHO DE DEUS.
Entretanto, há momentos em que nossa fé se debilita, é questionada, emoções
nos invadem e ideias equivocadas embotam nossa visão, e nos percebemos
agindo e falando em desacordo com aquilo que cremos. Ainda assim, Jesus
nos mostra sua infinita misericórdia.

Jesus foi conduzido ao monte não por açoites nem chutes de soldados,
mas pelo Seu próprio amor. Amor por aqueles que nem ao menos viu, que
ainda não haviam nascido. Pessoas como você e eu cujos pecados clamam por
justiça.... ou por seu amor, que a tudo perdoa. O que Jesus fez naquele dia
nos deu a oportunidade de nos lançar a Ele, fugir de nós mesmos para os
Seus braços, para o Seu infinito perdão, propiciado pelo amor demonstrado no
Calvário. Certamente esse foi o ato definitivo de amor.

I – DEUS PODEROSO

Eterno Deus, Bondoso Deus, Deus poderoso;
Criou os céus e as estrelas para a sua glória,
E sabe o curso que conduz à habitação da luz.
O Santo Deus, O Criador, sustento de minh’alma,
Que reina em majestade, que enche os céus de glória!

Eterno Deus, Bondoso Deus, Deus poderoso;
Falou e estabeleceu as fundações da terra,
Deus enviou seu Filho, para o homem reviver,
Jeová, Deus poderoso, sustento de minh’alma,
Que reina em majestade, que enche os céus de glória!
Deus poderoso, Excelso em poder,
Majestade e glória ao Criador,
Comprou-me para sempre,
Eterno Deus, Bondoso Deus, Deus poderoso.



NO PRINCÍPIO ERA O VERBO (JO 1: 1-4, 10-12)
E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com

Deus, e ele tudo fez. Foi ele quem criou o universo, ele era vida e a vida era a
nossa luz, e de toda a humanidade.

Habitava aqui e o mundo todo ele fez, e o mundo não o conheceu. Ele
veio para os seus e não o receberam os que eram seus. Mas os que o receberam,
a todos os que creram no seu nome, Ele concedeu-lhes serem filhos de Deus.

II – GRAÇA E VERDADE

No princípio era o verbo, e o verbo era Deus,
E ele estava com Deus, e o verbo era Deus,
E o verbo estava com Deus.

E o verbo tornou-se carne e habitou entre nós,
Pleno de toda a graça de verdade.
Pleno de graça e verdade.

E vimos a sua glória, a glória do Pai,
No seu único Filho.

A MULHER SAMARITANA (JO 4:1-18)
O Verbo encarnou e habitou entre nós. Uma vez, Jesus encontrou com

uma mulher numa fonte em Samaria. Assim como esta mulher, pode ser que
hoje você se sinta um estrangeiro diante de Jesus. Habitando em terra
estranha, a vergonha, o temor, a culpa, o abandono ou o peso o invadem no
encontro com Cristo. Saiba que o Senhor não quer retirar água de fontes
secas ou poços vazios, mas quer transformá-los em fonte de água viva. No
lugar de julgamento e rejeição, Jesus oferece ternura e aceitação. Seu olhar
dos céus entende nossas necessidades e se enche de compaixão, misericórdia
e compreensão.

III – DIVINO OLHAR

Uma oração subiu aos céus
E vem de alguém perdendo a fé
Em meio a dor e em seus problemas
Deus do céu ouviu.

Um pobre alguém sem rumo certo
Sem vitórias, só provações.
E a vida vai perdendo assim seu rumo
Só nos resta clamar a Deus.

Perante Deus não há fracassos
Aos olhos seus só há esperança.
Pois aos olhos de Deus
Somos todos iguais
Um grande amor posso achar
Nos olhos seus.



NICODEMOS (JO 3:1-15)
Nicodemos, um líder dos Fariseus, foi ao encontro de Jesus numa noite,

temendo manchar sua reputação caso fosse descoberto. Como ele, muitas

vezes nós, pressionados por nosso status social, convicções filosóficas e

religiosas, família, ou até amigos possamos criar uma grande barreira, quase

intransponível para um verdadeiro encontro com Jesus. Mas ele quer lhe

mostrar seu incomparável amor: firme, sincero e cheio de calor.

IV – SÓ JESUS

Só Jesus redenção traz,

Graça e paz;

Há anseio em todos nós,

Que só Jesus satisfaz.

V – LIBERDADE AOS CATIVOS

Do campo e cidade o povo afluía,

Vindo a Jesus as multidões,

Mãos estendidas tocando o Rei,

O grande profeta da Galileia.

Os homens da lei jamais entenderam,

O grande Messias que andou entre nós,

Até os demônios, e mesmo a morte,

Se inclinaram ao seu grande poder.

Cativos libertos das trevas,

Cativos libertos da dor.

As potestades só viram ao redor

Os cativos libertos do Rei.

Os pecadores achavam em Jesus

A graça e o grande amor do Senhor

Tal sabedoria jamais se ouviu

E suas palavras provinham do Pai. Aleluia!



PEDRO

Pedro. A rocha. Finalmente ao se tornar mais sólido através do amor e
misericórdia de Jesus, Pedro é chamado a demonstrar esta solidez. Mas
renegou o Senhor, mentiu, e não esteve com ele no momento em que mais
precisou. Por um bom tempo, mesmo após a ressurreição de Cristo, foi difícil
para Pedro compreender o que Jesus havia feito por ele no Calvário. Sua
vergonha doía profundamente, e ele havia perdido a esperança, sentia-se
fraco. Por vezes como Pedro, somos cristãos que dizemos andar e aprender
com Jesus diariamente, ou semanalmente. Fazemos a ele promessas de
sempre estar ao seu lado. Mas, ao sair do meio dos cristãos, ao chegar junto
ao povo, nos escapa a coragem de se expor, de mostrar a identidade cristã, de
tomar partido de Jesus.

VI – A CRUZ

Sublime amor! Como entender que meu Senhor por mim morreu?
Como entender, eu pobre pecador,
Que o sangue do Senhor, redenção me traz?
Morreu por mim que causei sua dor,
Por mim o pecador.
Sublime amor! Como entender que Tu, meu Deus,
Por mim, Senhor, quiseste aqui morrer?
Sublime amor! Como entender que em meu lugar morreste, Jesus?

Oh, sim, Jesus sofreu, Levou nossas dores!
Foi ferido por nossas culpas,
E moído por nossos pecados.
O castigo que nos dá a paz sobre Ele estava,
Sobre Jesus.

VII – SUBLIME AMOR

O meu Senhor por mim sofreu,
Morreu meu Salvador,
Ele o castigo meu sofreu,
Na ensanguentada cruz.

Os meus pecados expiou,
Sofreu em meu lugar,
Sublime graça e amor mostrou.
Amor, sublime amor!
Sublime amor! Como entender que Tu, meu Deus,
O eterno Deus, poderoso Deus, Morresse por mim?
Sublime amor!



PEDRO

A dúvida e a fraqueza se foram, e finalmente Pedro pôde ver tudo o que
Jesus havia dito e feito, tudo o que era, é e sempre será, e a necessidade de
sua morte, para a nossa salvação. Ele pôde recomeçar, transformado para
sempre pelo amor no Calvário. Assim como Pedro, apesar de nossas faltas e
omissões, a morte de Cristo disse e ainda hoje está dizendo a mim, a você e ao
mundo que há oportunidade de um novo começo.

VIII – RESSURREIÇÃO

Consumado, já venceu, trouxe Cristo a salvação.
Pois o Cordeiro de Deus cumpriu o plano. Cristo da morte ressurgiu!

Aleluia! Ressurgiu, sobre a morte triunfou.
Aleluia! Cristo Vive!
Seu amor nos libertou da morte eterna,
Nos salvou e do pecado triunfou,
E o céu nos preparou.

Cristo já ressuscitou. Aleluia!
Sobre a morte triunfou. Aleluia!
Tudo consumado está. Aleluia!
Salvação de graça dá. Aleluia!

Sobre a cruz Jesus sofreu. Aleluia!
E por nós ali morreu. Aleluia!
Mas agora vivo está. Aleluia!
Para sempre reinará. Aleluia!

AMOR E CALVÁRIO

A mulher samaritana, Nicodemos e Pedro nos mostram com suas próprias
vidas e testemunhos que há possibilidade de um novo começo. Em Jesus - Por
amor. Amor que veio do Calvário.

IX – AMOR E MISERICÓRDIA

A sua linguagem é o amor, a palavra que pode curar.
Corações tão famintos de amor e de paz nele acham vitória e luz.
Jesus, tua linguagem é o amor, que fala de uma história maior,
Tal graça e ternura não podem expressar o imenso amor de Jesus.



X – FINAL

Se os céus declaram o santo nome de Deus,
Se toda a criação de Deus proclama seu poder,
Então em todo o meu viver, eu sempre O louvarei.

Tua glória e majestade eu sempre cantarei,
Ó Deus, Senhor eu louvarei
E me unirei à voz de toda a criação. Louvai!
Senhor te louvarei, meu mestre Redentor e Rei,
Meu Salvador e Rei.

Descansa, ó alma, eis o Senhor ao lado,
Paciente leva e, sem queixar-te, a cruz,
Deixa o Senhor tomar de ti cuidado.
Ele não muda o teu fiel Jesus.

Prossegue, ó alma, o Amigo celestial,
Protegerá teus passos no espinhal.
Estrelas podem demonstrar a glória do seu Rei,
E o firmamento em seu fulgor, proclama o seu louvor.

Jamais poderei calar o meu louvor a Deus,
Em gratidão ao meu Redentor, que sempre me amou,
Então te louvarei, Ó Deus;
Senhor, te louvarei,
E me unirei à voz de toda a criação. Louvai!
Senhor, te louvarei, meu mestre,
Redentor e Rei meu, Salvador.

DESPEDIDA

Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter



CORO MARCELLO GANTER

Regência: Clara Albuquerque
Piano: Stella Junia

Sopranos:
Ângela Grammatico Severino da Silva
Bianca Benincasa de Souza de Lima
Cirene Ferrari
Cristina Bertinotti
Debora Pereira Gonçalves
Elzy Lemes Scliar
Eneida Nogueira da Costa
Helen Heinzle Sathler
Helena Quintanilha Silva Santos Stallone
Ilda Marques de Andrade
Laodice Maria de Macedo
Letice Alves da Silva
Lucilena de Albuquerque Ramirez
Marcia Balmant Sathler Pereira
Marta Isidio
Mary Ângela Benford Nucci
Rebecca Heinzle Sathler
Suely de Oliveira Amaral

Contraltos
Ana Cristina Ribeiro Rodrigues
Angelita Arruda
Glaucia Lessa Heller
Ilsi Muniz Pimenta Lobato
Maria Emilia Machado Vianna Cardoso
Marilene Duarte da Costa
Nelydes Menezes Machado
Sara Celeste Manhães Sales
Schirley Regly e Silva
Sônia Regina Louro da Silva Leite
Sulamita Manhães Sales Rocha

Tenores
Esequias Costa Sales
Joaber Manhães Sales
Jorge Sarito da Silva Leite
Ricardo Jorge Albuquerque Ramirez Portela
Tagore Martins de Morais Lima
Vitor Camarinha da Silva

Baixos
Fabio Brochado Severino da Silva
Lizias Costa Bittencourt
Marcos Victório de Araújo Costa
Mario Filipe Bandeira Pereira
Pedro Silva de Moraes Rocha
Waltair Sathler Junior

INSTRUMENTISTAS CONVIDADOS

Violino: Kelly Davis Moura
Flauta: Paula Martins
Violoncelo: Fabio Coelho
Percussão: Leonardo Pagani
Harpa: Inês Jarque



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 2 nº10– 16 de abril de 2017                                                                            

        Páscoa ( parte 4- O chocolate missionário )                         

           “Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, 
              conforme a tradição dos homens , conforme os rudimentos do mundo  

e não segundo Cristo;...” Colossensses 2:8 
 

                                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 1906-2017 

             - Espero que vocês tenham entendido, depois de tantos domingos 
conversando sobre esse assunto, que o principal personagem da Páscoa é Jesus e 
que a história da ressurreição é a que nos traz mais esperança de uma vida 
completa e eterna com Deus .  
             - Mas tia Cátia ....eu não posso comer chocolate?Nem um ovinho? Na 
Páscoa eu ganho tantos ovinhos de chocolate.... 
            - È claro que pode Omar!!!Chocolate é uma delícia!!!!! A maioria das 
pessoas gosta. Afinal é bom mesmo!!  Mas, criança esperta, filha de Deus, que tem 
Jesus no coração, tem que ser uma luzinha bem forte de conhecimento para que as 
pessoas não confundam chocolate com Páscoa de Jesus, que não tem nada a ver. 
   
           A Páscoa é uma data muito especial para todos nós, cristãos. Além de nos 
alegrarmos muito com o nascimento de Jesus durante os festejos de Natal, o 
período de Páscoa tem, para nós, um sentido muito diferente daquele do “mundo”.  
         Para os que amam a Deus e creem nas Suas promessas de vida, a Páscoa é 
o período onde nos lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles momentos que vieram antes da ressurreição 
de Jesus são lembrados. A entrada triunfal em Jerusalém, Jesus lavando os pés 
aos discípulos, a última ceia, a traição, a prisão, a crucificação, a morte e, 
finalmente, a ressurreição.  
          Apesar de muitas pessoas estarem só interessadas em chocolates e coelhos, 
somos nós, cristãos ,que devemos espalhar o verdadeiro sentido da Páscoa. É da 
igreja e dos nossos lares cristãos que vem o verdadeiro conhecimento da verdade 
bíblica.  
           Se a gente comer chocolate e ensinar a verdade bíblica ao mesmo tempo 
estaremos inventando o verdadeiro chocolate missionário.   
           Deixe que Jesus seja o principal no seu coração e na sua vida também !!! 
                                                              Em Cristo, tia Ilda 
(saiba mais em Colossenses 2:8-15/Mateus 26 até 28/João 1:29) 

 



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 : Bem vindos no nome do Senhor!!! Muito legal 

estarmos aqui! Temos algum visitante?  
                Dê um bom dia ao amigo do lado !  
 

2-Cântico : CRISTO ESPERANÇA (Cantata – O Plano de Deus- Mig 
e Meg-faixa 6) 
Cristo é esperança, Cristo é esperança; 
Ele é quem nos satisfaz 
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz. 
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim. 
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 
 
3-Oração de Louvor: Vamos dizer para Nosso Deus como Ele é 
maravilhoso?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de abril– Salmos 121 
   
5-Versículo do mês de abril para memorizar:  

 
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho , e a verdade e a vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim “           João 14:6 

 
 
6-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 
 
7-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado Deus querido , pela 
semana , pela minha família , pelos amigos!!! 
 

8-Mensagem – Tia Ilda 
 
9-Cântico—- É BOM JESUS NO CORAÇÃO!  

É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis) 

Andar com Ele , juntinho dEle . 

É muito bom ter Jesus no coração! 

 
10-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 
11 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao  lado. 

 
                                                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 (0 a 12 anos) 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h15min-  Abertura da EBD ( +ensaio para eventos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do berçário e maternal(0 a 2, 3 anos - de 9h30min até o 
final do culto matutino) 
        Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e In diomar Selau 
 

TIA RITA 11/04       

SOFIA GRAMÁTICO 18/04     12 ANOS    


