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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
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BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Pastor Auxiliar

Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Diáconos

Diácono Emérito: Antônio de Oliveira Nóbrega

Escola Dominical

Adolescentes: 3º andar :: Orientador: Rev. Diego Brito Stallone de Lima.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 3º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues - 2º andar

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h, nas casas dos Adolescentes.

   UMP - União de Mocidade Presbiteriana
Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques 
Rodrigues - 2º andar.

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

Pastor Emérito

Rev. Miguel Marques Rodrigues

1906 - 2017

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Faustino do 
Nascimento Filho, Joaber Manhães Sales, Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques 
Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega 
(Emérito), Michel Beltrão Jarque, Pedro Silva de Moraes Rocha e Rogério de Andrade.

Crianças: Orientadores: Ilda Marques Andrade e Indiomar Crosoé de Oliveira Selau
   09h30min - Culto das crianças - 4 a 12 anos / Berçário/ Maternal - 0 a 3 anos
   10h15min - Abertura EBD - 3 a 12 anos com ensaios para eventos 
   10h45min - Lanche e espaço para comemoração de aniversários 
   11h até nal do culto matutino: Classes da EBD 3 a 12 anos :: Berçário -0 a 2 anos 

Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, Pb. André Ricardo de 
Almeida Ribeiro, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, Pb. Mário 
Filipe Bandeira Pereira, Pb. Paulo dos Santos Nascimento, Pb. Paulo Severino da Silva 
(Emérito) e Pb. Vitor Camarinha da Silva.

Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h às 17h no Salão Rev. 
Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 16h no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

Adultos:
   Classe I - 1º andar :: Orientadora: Luzia Soltesz e Elenice Arruda.
  Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa e Lígia Portes 
Santos.
   Fundamentos da Fé Cristã - 1º andar :: Orientadores: Gilson Passos de Oliveira e Pb. 
José Vicente Ambrósio de Melo

Domingos, de 9h30min às 12h, no 3º andar
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 18h no Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues

Jovens: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales, Faustino Nascimento, Luzia 
Velloso, Julia Marques e Tagore Martins.



Para Pensar
Quem são os discípulos escolhidos

Mt 10:01-04

Chegamos a um momento crucial na vida de Jesus – a escolha dos doze apóstolos.
Um líder, precisa de colaboradores para poder dar cabo de qualquer empreendimento.

Mas, antes de falarmos sobre as pessoas, veja no texto que há duas situa-
ções específicas que se desdobram.

Primeiramente, Mateus faz questão de dizer o que eles iriam fazer: expe-
lir espíritos imundos e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Seguramen-
te, atividades espetaculares e maravilhosas. Qualquer um de nós gostaria de
dispor desse poder. Mas, perceba que o texto, deixa claro que isso não é fruto de
vontade, nem de necessidades momentâneas, muito menos de desejo pessoal. É
Jesus que concede o poder. Toda fonte de poder procede de Deus.

Segundo, que há coisas relativas aos discípulos escolhidos que nos surpreendem.
Eram homens comuns, do povo, sem riqueza, nem posição social; sem

profunda cultura, nem posição social. Foram escolhidos dentre homens comuns.
Entenda que Jesus vê em cada pessoa não só o que ela é, mas também o que Ele
pode fazer dela. Jesus te olha como você realmente é e, apesar disso, não o des-
carta. Ele tem um propósito para sua vida.

Repare que os discípulos escolhidos eram uma grande mescla de gentes, de
origens, de atividades realizadas. Jesus não escolheu um padrão pré-definido de pessoa
– o certinho, o bonitinho, o mais capaz, o mais santo, o mais submisso. Entre os discípu-
los havia gente explosiva, amorosa, questionadora, companheira e, até um traidor.

Não é de menor importância o fato de que Jesus os elegeu e os chamou
para a tarefa que iriam realizar. Isso nos faz lembrar a palavra do Senhor a Isaías:
“A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim”. (Is
6:8) Deus nos convoca para um ministério maravilhoso a realizar. Não existe
cristão sem dons e talentos e estes são dados por Deus para o serviço ao seu povo.
Você tem um ministério a realizar no Corpo de Cristo que é insubstituível. É você
que tem que fazer”. Pense nisso...

Agora, repare que Jesus os convoca, lhes dá uma tarefa específica e aqueles
homens foram escolhidos dentre os discípulos de Jesus. As iniciativas, o trabalho, a
visão e a atuação vem de dentro do Corpo de Cristo para a Igreja. É de nosso meio que
vem a força de trabalho e iniciativas as quais a Igreja Presbiteriana de Botafogo preci-
sa. Creio que Deus coloca pessoas específicas em cada Igreja para realizar o ministé-
rio necessário naquele lugar. Deus quer te usar se você é discípulo de Jesus.

Aqueles homens foram convocados para serem arautos do Senhor. Para anunci-
ar a salvação, para transmitir as boas-novas, par ser canal de bênçãos, assim como nós.

Alguns talvez venham a perguntar porque Jesus escolheu 12 apóstolos.
Talvez seja uma alusão às 12 tribos de Israel, mas isso não é o mais importante.
O que é importante verdadeiramente é o fato de homens e mulheres comuns
constituírem o material sobre o qual está fundada a Igreja de Cristo.

Rev. Cid Caldas



Domingo

09h30min Escola Dominical

10h30min Culto ao Senhor

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

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Mário Filipe

Diáconos: Jorge Sarito, Michel Jarque e Joaber
Sales

Recepção:Manhã:Sonia Leite e Ana Benincasa
            Noite: Izabel Nascimento e Deuzélia Dutra

Música: Manhã:Coro Marcello Ganter e Inês Jarque
          Noite: Coro Marcello Ganter e Stella Junia

Assistência Médica: Dr. Mario Filipe e Enf.Célia
Caldas

Som: Marcos Victório

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINHO

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Leonardo Medeiros, José Baía e Pedro
Rocha

Recepção:Manhã:Marcia Nóbrega, Deuzélia Dutra
            Noite: Izabel Nascimento e Sonia Leite

Música:Manhã:Coro Marcello Ganter e Stella Junia
            Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra Mariana Pereira e Enf.
Silvania de Melo

Som: Thiago Leite

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

CAPÍTULO VII

ORDENS DA IGREJA

Seção 2ª - Eleições de Oficiais

Art 110 - Cabe à assembléia da Igreja local, quanto o respectivo Conselho julgar oportuno,
eleger pastor efetivo, presbíteros e diáconos.
Art 111 - O Conselho convocará a assembléia da Igreja e determinará o número de
oficiais que deverão ser eleitos, podendo sugerir nomes dos que lhe pareçam aptos para
os cargos, e baixará instruções para o bom andamento do pleito, com ordem e decência.
Parágrafo único - O pastor, com antecedência de ao menos 30 dias, instruirá a igreja a
respeito das qualidades que deve possuir o escolhido para desempenhar o ofício.
Art 112 - Só poderão votar e ser votados nas assembléias da igreja local os membros em
plena comunhão, cujos nomes estiverem no rol organizado pelo Conselho, observado o
que estabelece o Art 13 e seus parágrafos.



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 o dia mais importante em
todo o calendário cristão. Nele
celebramos a ressurreição de Jesus.
Jesus que nos trouxe a salvação de
nossos pecados e da morte. Hoje
temos uma programação
carinhosamente preparada para lhe
abençoar começando pelo Culto da
Ressurreição às 7h e culminando
coma cantata Vivo Está! No Culto

vespertino. Usufrua desse banquete
espiritual.

REV. CHRISTIAN BITTENCOURT
É o mensageiro que Deus nos envia
neste domingo de páscoa. Capelão
do Exército brasileiro é também
pastor da Igreja Presbiteriana de Três
Corações. Um amigo mais chegado
do que irmão, vem compartilhar
conosco a Palavra de Deus. Benvindo
Rev. Christian e sua família.

CANTATA VIVO ESTÁ
O Coro Marcello Ganter vai nos
abençoar hoje, no Culto Vespertino,
às 18h com uma inspiradora cantata.
O coro será acompanhado por um
conjunto de câmara. O Quarteto 4
Cantos e o Kaleo também vão
participar. Traga sua família e
amigos para juntos celebrarmos a
Jesus, nosso Senhor e Salvador.

ACAMPAMENTO DA MOCI-
DADE – 20 A 23 DE ABRIL
A mocidade está planejando um
acampamento muito especial, num
lugar maravilhoso e atividades
abençoadoras. Vão aproveitar um
feriadão para estarmos juntos - 20/04
a 23/04. Será no Acampamento
Myron Clark da ACM Rio. Endereço:
Estrada Bernardo Coutinho, 5.684., 2º
Distrito de Araras, Rio de Janeiro – RJ.
Refeições e roupa de cama incluídos.
Investimento por pessoa: Alojamento -
R$ 330; Chalé e apartamento - R$ 380.
Maiores informações com a diretoria
da UMP.



ESTRELAS ALÉM DO TEMPO
Você adolescente, reserve o dia 07
de abril, pois às 15h a programação
da UPA será assistir este filme aqui
na Igreja. É um filmaço!!!

SAVE THE DATE - TROCA
A UMP vai fazer o já famoso Troca
no sábado, dia 07 de abril, às 18h
aqui na Igreja. Aguarde maiores
informações.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo sábado, dia 28 de abril,
às 08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues. Se
você deseja se tornar membro da
Igreja, fale com os pastores, quem
sabe não está na hora de você
tomar essa decisão.

AS VIAGENS MISSIONÁRIAS
DO APÓSTOLO PAULO
Venha viajar com o apóstolo Paulo
e conhecer como se deu o avanço
da pregação do Evangelho.

DIÁCONO JORGE BAÍA EM
VIAGEM
Nosso amado irmão está em
viagem aos Estados Unidos e, num
gesto de carinho, parabeniza a
todos os aniversariantes do mês de
abril. O diácono Baía tem o hábito
de ligar para os aniversariantes no
dia do aniversário. Um gesto de
amor e carinho com cada membro
da Igreja. Por isso, ao planejar sua
viagem, ele não se esqueceu de
deixar uma palavra de carinho à
todos.

LIVRO DE ORAÇÃO
Desde o domingo passamos,
mantemos à porta, um livro em
que você pode colocar ali seus
pedidos de oração. É nosso desejo
que oremos cada vez mais uns
pelos outros. Este livro será trazido
à frente no momento da contrição
e vamos colocar diante de Deus os
pedidos ali inseridos. Na reunião
de oração, às terças-feiras, também
vamos orar pelos pedidos. Esta é
uma iniciativa da Junta Diaconal
que, cremos, muito nos abençoará.

ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
o irmão Daniel Tavares Cruz. Que
Deus o abençoe e que possamos
vê-lo outras vezes.

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: Claudia Giordano
Barbosa, Clemente Fontinele, Dana
Caruso (saúde), Eduardo Gallindo,
Eliane Cristina Soares Cabral de
Souza, Gustavo Nascimento Plata
Portugal (cirurgia), Jaira Botelho
Moura, Almte. José Carlos Coelho
de Sousa, Kayzosom Cesar (pai da



Elizabeth), Marcos Muniz, Naly
Miranda (idosa), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares, Rogério dos Santos Gil
(saúde), Stila Borges Coelho de
Sousa e Thor Barros.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).
5. OUTROS MOTIVOS: Elza Luísa Antônio.
5. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Marli Manganello Velloso
(2521-0546); Dia 02: Pb. Paulo
dos Santos Nascimento (2261-
0498), Célio de Sena Torres
(2568-1145); Dia 03: Diogo
Fellipe Taveira Santos (99142-
2063); Dia 05: Gláucia Lessa
Heier (2265-3079), Rogério de
Andrade (2568-5501); Dia 07:
Mariana Campos de Moura (2542-
2149).

CONTRIBUIÇÕES PARA A
IGREJA
Alguns irmãos têm perguntado
sobre como fazer depósito de seus
dízimos e ofertas na conta da
Igreja. Por isso, estamos
publicando os dados da Conta
Corrente:

Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ 34.171.181/0001-30

CULTO DA RESSURREIÇÃO

Acolhida e Adoração

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
42 NC – O grande amor de Deus
Oração de adoração e louvor
274 NC – Ressurgiu!

Contrição

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

Edificação

Mensagem: Rev. Cid Caldas

Santa Ceia

Oração de Consagração
1 Coríntios 11:23-26
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
266 NC – Rude cruz
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

274 NC – Ressurgiu!

Contrição

Leitura Alternada: Salmo 118:1-14

278 NC – A vitória de Jesus

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: “Seu nome é Jesus”

Mensagem: Rev. Christian Bittencourt

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- 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 3 nº 9- 01 de abril de 2018                                                                                                                                            

    A História do Cordeirinho da Páscoa 
            “No dia seguinte , viu João a Jesus, que vinha para ele , e disse :Eis o 

Cordeiro de Deus , que tira o pecado do mundo!” João 1 :29 
           
    
  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 
 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2018 

           - Cordeiro?!?!?! Da Páscoa!?!? 
           - Isso. E a  primeira vez que se ouviu falar dele foi na época de Moisés. 
            - Que Moisés? O da cestinha? Irmão da Miriã e do Arão?Só não me lembro do 
nome dos pais... e tem “cordeiro” nessa história? 
             - Os pais eram Joquebede e Anrão. Moisés cresceu e foi instrumento de Deus 
para tirar o povo hebreu da escravidão no Egito. Tentou várias maneiras de convencer o 
Faraó a libertar o povo escravo, mas foi através de uma ordem simples de Deus que eles 
conseguiram escapar. Os hebreus deviam usar o sangue de um cordeiro sem nenhuma 
mancha, perfeitinho e marcar a porta de suas casas. A casa marcada com o sangue do 
cordeiro mostrava que os moradores estavam protegidos da morte pelo próprio Deus.  
             - Ah! Taí o cordeiro! Apareceu o famoso cordeirinho da história! 
            - Eles conseguiram fugir do Egito e chamaram esse momento de “Pêssach” 
(Páscoa) porque atravessaram, passaram pelo Mar Vermelho aberto por Deus. Lembra-
se dessa história  cheia de símbolos?  
               - E aí terminou a história! Já achei o cordeiro.  
               - Claro que não! Ela continua. Porque nós continuamos escravos. Não é do 
Faraó. A escravidão é do mau. Somos escravos dos pensamentos errados, das atitudes 
malvadas. Então Jesus, filho de Deus, se fez homem, mas sem pecados. E como um 
cordeiro perfeito derramou seu sangue na cruz por nós. E com a marca do sangue de 
Jesus em nós, estamos protegidos da morte, temos a vida eterna. É só crer em Jesus. 
                 -UAU! Simples assim!! Agora dá pra entender porque Jesus é chamado de 
Cordeiro pascal.   
                                 
               Só quem é escravo conhece o valor da liberdade. Vamos imaginar que 
por algum motivo fomos colocados dentro de um lugar escuro. Nenhuma claridade, 
nenhum sol. O dia da libertação seria uma alegria!!! Poder andar e correr, ver a luz 
do sol, as estrelas, os animais, estar com os amigos. Tudo é melhor quando 
estamos livres. O pecado nos aprisiona. Escolher o caminho errado, também. A 
Bíblia diz que “a verdade nos libertará” e Jesus disse que Ele é o caminho, a 
verdade e a vida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso 
sempre estamos nos lembrando, durante a Ceia de Senhor, da morte e ressurreição 
de Jesus, para que nossa memória humana não esqueça um momento 

inesquecível!                                      Bjos e feliz Páscoa, tia Ilda                                                                   

 (saiba mais em Êxodo 11:1-12:42; João 1:15-18/ Isaías 59:1-3)                         
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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!!! Hoje é domingo de Páscoa! 
                Que bom estarmos na Igreja !       
           É dia de lembrarmos que Jesus vive! 
                Temos algum visitante?   
             Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2-CÂNTICO : - Celebrai a Cristo! 
Celebrai a Cristo , celebrai ! ( 4 x) 
Ressuscitou! ( bis) 
Ele vive! Ele reina ! Para sempre!  
Ressuscitou! ( bis) 
Vamos celebrar ! (bis) Ressuscitou o meu Senhor! 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é poderoso!!! 
              Vamos orar e  louvar a Deus porque Ele é bom  
                    e porque Jesus vive!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de abril– Salmos 100 

5-Versículo do mês de abril para memorizar:  

 

   “...EIS O CORDEIRO DE DEUS, QUE TIRA O PECADO 

                        DO MUNDO!”              João 1:29 

                      
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Essa é a hora de  
 agradecer ao nosso Deus por todas as bênçãos recebidas  
nesta semana e também pela vida dos aniversariantes de  
abril. 
 
7-Mensagem – Tia Ilda 

 
8-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. 

9- Oração Pai Nosso e Despedida  
      Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 
                                        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) 
UCP- desde 9h30min até o término do culto matutino. Plenária nos 4ºs 
domingos às 18h 
Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau 

YAN WERNER SELAU 18/04    1 ANO 



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

CORO MARCELLO GANTER

CANTATA “VIVO ESTÁ”: UMA CELEBRAÇÃO AO DEUS VIVO

Autor: Claire Cloninger & Gary Rhodes

Arranjo: Gary Rhodes

Orquestração: Don Hart e Dave Williamson

Tradução e Adaptação: Eduardo Andrade e Paulo Roberto Cerqueira

Narrações: Eduardo Andrade e Clara Albuquerque

01 de abril de 2018 – 18h

01 de abril de 2018 – 18h

ORDEM DO CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
11 NC – Cristo ressuscitou!
Oração de Adoração e Louvor
272 NC – Cristo ressuscitou!

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 16
111 NC – Comunhão divina
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
49 NC – Sempre vencendo
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes



Cantata “Vivo Está”

A partir do vazio silencioso, Deus falou e criou o mundo. Um lugar magnífico, cheio de
campos e florestas, cachoeiras e montanhas. Um mundo abundante de belezas e maravilhas
de vida. E no centro de tudo isto, Deus colocou a alegria de sua criação… o homem e a mulher.

Entretanto, aqueles a quem o Criador fez a sua imagem e semelhança se afastaram de sua
misericórdia para seguir seu próprio egoísmo. A partir daí o plano perfeito de um Pai amoroso
pareceu ser reduzido a cinzas.

Até que um dia, no silêncio de uma noite em Belém, Deus falou novamente, e de sua
palavra nasceu, de uma virgem, um bebê, que repousou nas palhas de uma manjedoura.
Naquela noite, o deserto explodiu com a glória radiante de uma luz sobrenatural, e de vozes
celestiais. Anjos cantaram, pastores se prostraram e todo o céu participou da celebração, pois
esta pequena criança era o Salvador, enviado para resgatar o homem de seu mau caminho. Ele
era o Filho de Deus, o tão esperado Messias, o divino e maravilhoso amor!

Não houve nada de extraordinário em sua infância. Ele cresceu em uma pequena vila, em
um lar amoroso. Aprendeu o ofício de carpinteiro, e como outros meninos judeus, estudou os
livros da lei e dos profetas. Mas parecia haver um profundo conhecimento em Jesus, que ia
além daquilo que poderia ter sido ensinado ou aprendido. Havia um senso de propósito em sua
vida, que ficou mais forte quando se tornou um adulto.

No perfeito tempo de Deus, Jesus deixou sua casa a fim de viver para aquele propósito. E
antes disso, foi batizado. Naquele dia, quando Jesus levantou-se das águas do batismo, viu o
Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba e ouviu uma poderosa voz dizendo:
“Este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria”.

1 - DESPERTA PRO GRANDE AMOR

Desperta para o grande amor
Do filho de Deus, Jesus o Senhor!
Desperta para o grande amor,
A nossa esperança é o Salvador.
Desperta e crê em seu grande amor.

Anjos a celebrar, enchendo todo céu.
Estrelas a brilhar trazendo luz sem par.
Pastores a louvar ao Deus que tudo fez.
Sábios a se prostrar, glória ao Rei dos Reis!

Deixou os altos céus, vindo aos corações.
Servo e Rei se fez, tão forte nos amou.
Seu reino não tem fim, lá não existe mal.
Só ele pode dar a vida eternal.

Canção celestial encheu todo o céu.
Ninguém poderá deixar de adorar ao Rei!
Emanuel! Kyrie Eleison, Senhor.

Desperta para o grande amor
Do filho de Deus, Jesus o Senhor!
Desperta para o grande amor,
A nossa esperança é o Salvador.
A luz do labor do Senhor já raiou.
Desperta e crê em seu grande amor.
Seu grande amor!

Glória ao Rei que nos nasceu.
Vozes cheias de louvor.
Adorai ao Rei!



Jesus iniciou seu ministério sem fama nem alarde. Ele apenas falava àqueles que o
ouviam com palavras simples e fascinantes, cheias de poder.

E em suas palavras as pessoas ouviam o chamado para uma vida repleta de sentido,
propósito e grande beleza.

Pedro: Era um daqueles dias de verão, ensolarado e sem nuvens. André e eu tínhamos
pescado toda a manhã e estávamos reparando as nossas redes, quando percebemos
que um homem falava com um grupo de pessoas enquanto caminhavam pela praia.

Quando o homem nos viu, perguntou-nos se poderia sentar-se em nosso barco para
continuar seus ensinos e nós concordamos. Eu nunca tinha ouvido nada igual! Havia
alguma coisa nele, uma autoridade, uma serena confiança. Por razões que eu ainda
não entendo, quando ele pediu-nos para que o seguíssemos, nós o fizemos. Não somente
André e eu, mas também Tiago e João. Nossas famílias quiseram saber porque. Tudo
que nós pudemos responder foi: “porque ele nos pediu”.

2 – PRA CUMPRIR TEU CHAMAR

Ninguém parou pra nos aplaudir.
Desde do início chamou-nos
Para um caminho sem fama.
Quando ouvimos sua voz dizendo:
“Segui após mim”
Nossas redes deixamos pra trás.
Seguindo o Mestre em paz.

Nossas redes ficaram jogadas lá.
Recontando uma história que poucos acreditariam.
Pescadores, sem pensar, escolhem seguir a Jesus,
Sem saber se algo iriam ganhar,
Dispostos a homens salvar. Respondemos:

Tudo deixamos por ti,
Pra cumprir teu chamar.
Não temos outras razões,
Mas cumprir teu chamar.
Chamados para viver ou morrer,
Mas cumprir teu chamar.

André: Quando Jesus falava, mesmo que fosse para uma multidão, parecia que suas
palavras se direcionavam para cada pessoa em particular.

Tiago: Ele nos ensinou a olhar o mundo através de seus olhos. E nos mostrou a graça de
Deus nas coisas belas e simples da vida.

Pedro: Ele tinha um jeito especial de ver as pessoas e enxergar para além do que eram,
mas aquilo que verdadeiramente poderiam tornar-se. Todos apenas enxergavam a minha
inconstância, mas, mesmo assim, Jesus me chamou de Pedro, a rocha.

João: Algumas vezes, Jesus parecia ser um homem como outro qualquer. Mas, de repente,
ele fazia alguma coisa que nos deixava maravilhados. Uma vez, com uma só palavra, acalmou
a tempestade! Em outro dia, com uma única cesta de pães e peixes, alimentou milhares de
pessoas!

Pedro: Com Jesus, nós aprendemos a aceitar o sobrenatural, a esperar o impossível. Pois
ele veio para tocar o coração ferido, e proclamar liberdade aos cativos. Ele se importava
sinceramente com todas as pessoas, seus temores, dores, esperanças e sonhos. Jesus olhava
em cada rosto, sentia cada coração, e pouco a pouco foi transformando cada um de nós.

Impulsionados tal qual um rio que corre pro mar,
Pois suas águas não voltam atrás.
Seu chamado deu-nos paz,
Então decidimos seguir
Por causa do amor que mostrou.
Pois por nosso nome chamou. Respondemos:

Não por amor de uma causa qualquer,
Nem ideal ou um sonho.
Mas porque foi Jesus Cristo a chamar,
Iremos sua voz atender.



3A – CADA UM DE NÓS

Ele era um homem puro e simples,
Sem vergonha de chorar.
Um homem que ouvia corações a clamar.

Bastava só um olhar de amor,
Bastava ouvir sua voz.
Para passo a passo transformar cada um de nós.

Cada um de nós alcançou com seu olhar.
Onde havia solidão trouxe sua paz
Espalhando ao redor rastros de amor.
Com seu poder, sim, transformou cada um de nós.

Os enfermos vinham a Jesus e eram sarados. Os surdos ouviam, aos cegos foi dada a
visão, e os coxos podiam andar. Homens e mulheres solitários encontravam nele amor e
misericórdia, e podiam experimentar uma nova vida.

Também as crianças foram tocadas pela sua presença. Quando Jesus olhava para elas,
via seus corações simples e cheios de fé. E sempre as recebia de braços abertos. “Olhem as
crianças”, Ele dizia para o povo. “Se vocês não se tornarem como uma delas, não terão parte no
Reino de meu Pai”.

Maria: Um dia, eu vi Jesus com as crianças, e meus olhos se encheram de lágrimas, pois eu
percebi o milagre que ele havia feito em meu próprio coração. Eu estava tão cansada do mundo,
tão oprimida pelo pecado, me sentindo usada e desprezada. Mas então, encontrei Jesus e seu
olhar cheio de amor, perdão e esperança. E através de sua cura, percebi em mim mesma o
coração confiante de uma criança, e a motivação para começar de novo.

3B - Ó VINDE A MIM

Ó vinde a mim, sim vinde a mim
Com corações cheios de fé.
Percebereis que é grande o amor
De quem vos chama e vos diz “vinde a mim”.
Cada um de nós alcançou com seu olhar.
Onde havia solidão, trouxe sua paz.
Espalhando ao redor rastros de amor.
Com seu poder me transformou,
Mas quando eu vi sua luz em nós,
Com seu poder, sim, transformou
Cada um de nós.

A Páscoa se aproximava quando Jesus e seus discípulos chegaram em Jerusalém.
Uma multidão já havia se ajuntado pela estrada, esperando para dar as boas-vindas
ao homem que operava milagres, pois muitos diziam que ele era o Messias.

Multidão: olhe! Jesus, oh Jesus!

4 – SEJA BENDITO

Seja bendito o nome Teu, Hosana, Hosana!
Seja bendito o tão esperado Senhor!
Seja bendito o nome Teu, Hosana, Hosana!
Seja bendito o reino Teu ó Senhor!

Bendito! Ele veio derrotar o mal.
Bendito! Seu poder incomparável é.
Bendito! Sua graça é sem igual.
Digno de louvor é o nome Teu!

Hosana! Bendito!
Bendito e digno é Teu nome Senhor!



Mesmo depois da multidão se dispersar, o clima de celebração prolongou-se. Mas somente Jesus
sabia quão rápido os ânimos e os gritos de louvor se transformariam em maldições e gritos de acusação.

Pedro: Numa sala retirada, Jesus reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Eles não
percebiam ser aquela a última noite na presença do Mestre. Depois de dar graças, Jesus tomou o pão,
partiu, e o deu a seus discípulos. Da mesma forma tomou um cálice de vinho, deu graças novamente, e
o deu aos discípulos para que o bebessem.

5 – MAIOR AMOR NÃO HÁ

Esta é a vida que entrego.
Este é o amor que dou.
Vinde, comei e bebei como irmãos.
Dai graças com louvor.

Maior amor não há que se entregar.
Maior amor não há que a vida doar.
Amai uns aos outros como eu vos amo.
Sejais um só em mim.

Pedro: Senhor, eu estou pronto agora para entregar minha vida por ti.
Jesus: Pedro, em verdade te digo: antes que o galo cante, três vezes me negarás.
Pedro: Eu nunca te negarei, Senhor, nunca!
Após a ceia, Jesus levou seus discípulos para um jardim chamado Getsêmani. Lá, ele pediu

que seus discípulos ficassem acordados velando por ele enquanto orava.
Em terrível agonia, Jesus clamou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não

se faça a minha vontade, mas a tua.
Quando Jesus voltou para encontrar seus discípulos, os encontrou dormindo. “Levantem-se”,

disse ele, “pois meu traidor já chegou”.
Então Judas entrou no jardim, e beijou a Jesus. E os soldados, o reconhecendo, agarraram-no

e o prenderam.
Naquele momento, tudo mudou para os discípulos. Antes, eles tinham orgulho de serem vistos

como os mais chegados do Mestre. Agora, enquanto viam-no ser levado, eles eram invadidos por
sentimentos de medo, confusão e vergonha.

Mesmo Pedro, o pescador ousado, que anteriormente havia prometido total lealdade, perdera
sua coragem. Enquanto Jesus era preso, Pedro se escondia nas sombras, esperando não ser
reconhecido.

Mulher: Ei, eu não te vi com Jesus? Você é um de seus discípulos.
Pedro: Não, eu não sou!
Mulher: Eu digo a vocês, este homem estava com Jesus!
Pedro: Mulher, você está enganada, eu nem mesmo conheço este homem!
Homem: Eu posso dizer pelo seu jeito: você é um deles!
Pedro: Você não sabe o que diz! Eu juro que nunca encontrei este homem! (o galo canta)

6 – INTERLÚDIO INSTRUMENTAL

Pedro: O que eu fiz, Senhor... O que eu fiz…
Nas horas seguintes, Jesus foi questionado por Pôncio Pilatos e Herodes. Os dois acharam seu

comportamento calmo, estranhamente inquietante. Mas nenhum dos dois queria ser responsável por

Este é o meu mandamento pra vós,
Até meu Reino vir.
Maior amor não há que se entregar.
Maior amor não há que a vida doar.
Maior amor!



mandá-lo matar. Então, Pilatos ofereceu ao povo uma escolha: ele libertaria Jesus ou um assassino

chamado Barrabás. Mas a multidão escolheu a Barrabás. “E Jesus, a quem vocês chamam de

Messias? “ Perguntou Pilatos. “Crucificai-o! “, eles gritavam. “Pendurem-no numa cruz”.

Então Pilatos tomou a Jesus e seus soldados o açoitaram. Eles trocaram suas roupas por um

manto vermelho e o coroaram com espinhos. Eles zombavam dele dizendo: “Glória a ti, Rei dos

judeus! “ E quando Jesus não demonstrou ter medo, eles se enfureceram e endureceram os castigos.

Mas havia uma coisa que os olhos dos soldados não podiam ver. Por trás daquela violenta

provação, alguém estava lá, assistindo a tudo. Por trás das surras e deboches, por trás das palavras

cruéis e dos golpes, alguém estava lá, ouvindo o coração do nosso Salvador e sentindo a sua agonia.

7 – ESTE É MEU FILHO

Dos altos céus o Pai olhava tudo.
Cena cruel para um coração de Pai.
Com risos e deboches o feriam.
Tamanha dor sentiu o Pai.

Deus via suas faces de desprezo
E a coroa que Jesus ganhou.
E enquanto ele era a diversão dos tolos.
Sim, com tristeza Deus falou:

“Este é meu filho que torturais.
Este é meu filho que coroais de tanta dor.
Eu sinto vê-lo sofrer.

Eu poderia resgatá-lo.
Eu poderia libertá-lo.
Mas escolhi deixá-lo morrer”.

8 – PRECIOSO DEUS

Precioso Deus, eu vejo com pesar tua dor.

As mãos e os pés feridos com furor.

E espinhos que com ódio a fronte a coroar,

Por teu sofrer eterna vida dar.

E com meu ser irei para sempre te adorar.

Com minha voz louvar e proclamar.

Pois eu bem sei que era meu o teu lugar.

Mas salvação vieste ao homem ofertar.

Deus viu a cruz que Cristo levaria
Com ruas cheias de gente a gritar.
E enquanto ele caminhava ao monte,
Os céus ouviram Deus falar:

“Não sabeis, ele é filho meu
(Este é meu filho que torturais)
Este é meu filho que coroais de tanta dor.
Eu sinto vê-lo sofrer.

Eu poderia resgatá-lo
(Escolhi entregar mesmo assim)
Eu poderia libertá-lo.
Mas escolhi deixá-lo morrer.

Não sabeis que este é seu corpo e sangue
Dado por vossas transgressões.
Não sabeis que este é meu filho amado.
Precioso filho meu, filho meu!
Emanuel! Kyrie Eleison.

Glória ao Rei que nos nasceu.
Vozes cheias de louvor.
Adorai ao Rei!



9 – CORDEIRO DE DEUS
Teu santo filho, sem pecar,
Foi enviado para levar um peso que era todo meu,
E se tornar Cordeiro de Deus.

O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus.
Humilde Rei nada falou.
E assim se fez Cordeiro de Deus.

10 – FOI MEU PECAR
Veja o Deus da glória dando o Salvador.
Veja em tudo o quanto fez, profundo amor.
Veja o bebezinho calmo a dormir.
Veja Cristo ao Calvário caminhar por mim. Tão só.

Foi meu pecar que te prendeu na rude cruz,
Lugar que era meu.
Precioso sangue me lavou.
Ninguém jamais assim ao mundo amou.
Foi meu pecar. Foi teu amar.
Remido estou. Glória ao Senhor.

Já não canção, reina o horror.
Veja Cristo suportar a insuportável dor.
Coração partido, jamais pensou em si.
Veja o rei que se entregou, da tumba ressurgir.
Ressurgiu! Cristo ressurgiu! Vivo está!
Vivo está, e perdoado para sempre irei cantar. Vivo está!

Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois tu és o Senhor da vida.
Através do seu sangue, o Senhor venceu a morte, e redimiu o seu povo. Pelas suas

feridas, fomos sarados e feitos novas criaturas. O Senhor reina vitorioso à destra de
Deus e nos corações de seu povo!

Nós te adoramos, Senhor Jesus, pois tu és o Senhor da vida.

11 – VENHAM COROAR
Celebrai a Cristo, celebrai.
Ele vive, ele vive!
Para sempre reinará!
Ele vive, ele vive! Vamos celebrar!
Ressuscitou o meu Senhor!

Desperta pro grande amor
Do filho de Deus, Jesus o Senhor!
Desperta pro grande amor!
A nossa esperança é o Salvador!
Desperta e crê em seu grande amor.

DESPEDIDA

Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter

Oh venham coroar Jesus, o Salvador.
Cordeiro que desceu do céu e é digno de louvor.
Despertem, pois, irmãos pro Redentor louvar.
Jesus por nós morreu na cruz
E agora é Rei sem par.

Vivo está! Vivo está!
Vivo está, e perdoado para sempre irei cantar!

Perdido estava sem saber,
Mas me atraíste a teu ser.
E hoje sou um servo teu
Para teu louvor, Cordeiro de Deus.

Cordeiro de Deus, tão puro és.
Vou te adorar e te exaltar.
Com sangue vem lavar meu ser
Para que eu me torne um cordeiro de Deus.
(Meu Cristo, és Cordeiro de Deus).
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