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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.



Para Pensar
GENESARÉ, O LUGAR DA PRÁTICA

Mt 14:34-36

Você que tem acompanhando os editoriais já sabe que Jesus chegou do
outro lado do mar da Galileia. Seu objetivo primeiro era deixar as multidões, mas
também ir ao encontro de outras necessidades. Ele chega a Genesaré.

Genesaré era um vale próximo do mar da Galileia. Na verdade, também
fora o nome antigo do lago da Galileia. Como você leu, Jesus foi logo reconhecido
e lhe trouxeram os enfermos. Jesus os curou. Simples assim.

Mas, tenha calma! Não passe rápido por estes três pequenos versículos. Se
lermos depressa achamos que estes versículos descoloridos, pouco dramáticos
servem apenas de ligação, mas não é verdade. Essa passagem revela algumas
belezas para nossa edificação.

Perceba que Jesus chega e é reconhecido como quem tem poder para curar.
Tudo que Jesus fala e faz serve de lição para nossas vidas. Aqui aprendemos que
precisamos pregar o amor de Deus, é verdade. Contudo, é preciso mostrar o amor
de Deus em atos. Não se trata de montar uma escala de valores entre a Palavra e
a ação; fé e obras. O caso aqui, que nos chama a atenção é que, assim como
Jesus foi reconhecido ao chegar como alguém que tem o poder, da parte de Deus,
para curar, nós somos desafiados a fazer diferença na vida das pessoas em amor,
por nossos gestos e ações.

A segunda coisa que este texto nos ensina, é a nos desapegarmos dos “pré-
conceitos” que temos em relação a ação de Deus. Perceba, pela segunda vez (lembra
da mulher com fluxo de sangue? Mc 5:24-34), a revelação da fé que desejava
apenas tocar nas vestes de Jesus, na certeza de que seriam curados. Você pode
argumentar que este tipo de fé é curandeira e mística, contudo, Jesus tem poder
para fazer o que quiser, como quiser, no tempo que quiser e na forma que lhe
entender. Apenas por uma motivação, amor.

A terceira coisa que aprendemos aqui vem do fato registrado que – “todos os
que tocaram ficaram sãos” (v. 36b). Ninguém voltou sem resposta; ninguém teve
a solução de seu problema postergado; Jesus não parou para fazer um planejamento
estratégico a fim de estabelecer um plano de cura coletivo. As demandas dos
homens têm urgência. Sofrimento não pode ser postergado. A angústia de morte
precisa ser suprida.

Assim Jesus age para conosco e nos ensina a agir assim para com nossos
semelhantes. O encontro de Genesaré nos ensina da necessidade de prática do
bem.

Rev. Cid Caldas



NOMOFOBIA: A DEPENDÊNCIA DO TELEFONE CELULAR. ESTE É O SEU

CASO? - PARTE 2

José Alexandre Crippa
Professor Titular do Departamento

de Neurociências e Ciências do
Comportamento da FMRP-USP

DEPENDÊNCIA PRECOCE

Neste sentido, o ponto que mais chama a atenção aqui é que cada vez mais

cedo inicia-se o uso do celular, com milhões de crianças (várias com cerca de

dois ou três anos de idade!) e adolescentes com acesso livre, total e irrestrito.

Sabe-se que o quanto antes ocorre uma dependência, piores são suas

consequências físicas e psicológicas em longo prazo. Em termos comportamentais

mais amplos, têm sido observados nestes jovens uma falta de habilidade nos

relacionamentos interpessoais, com dificuldades no estabelecimento de vínculos

de amizade e/ou afetivos plenos e duradouros.

Em nível neurobiológico, sabemos que existe um “sistema de recompensa

cerebral” (SRC) que tem como função estimular comportamentos que colaboram

com a manutenção da vida (como sexo, alimentação e proteção). Quando o SRC é

ativado, com a liberação do neurotransmissor dopamina, isto proporciona

imediatas sensações de prazer e satisfação. Tal qual para as drogas de abuso, as

dependências comportamentais (incluindo a nomofobia), são capazes de levar a

uma hiperatividade do constante SRC, podendo causar alteração no funcionamento

cerebral. Entretanto, as consequências de longo prazo do funcionamento alterado

pelo excesso do uso do celular ainda são incertas.

Além disso, as pessoas que apresentam uso abusivo do celular têm maior

chance de desenvolver transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão e

sintomas de impulsividade, embora a relação de causa-efeito nem sempre seja

fácil de ser estabelecida. Problemas físicos frequentemente ocorrem, incluindo

fadiga, patologia ocular, dores musculares, tendinites, cefaleia, distúrbios do sono

e sedentarismo. Além disso, é evidente a maior propensão em se envolver em

um acidente automobilístico e de sofrerem quedas ao andar.

Continua...



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. Compartilhamos o amor de
Cristo, cuidamos uns dos outros e
servimos 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; dia de
vitória; dia de louvor e adoração.
Celebramos a ressurreição de
Jesus. Jesus que nos trouxe a
única possiblidade de salvação de
nossos pecados e da morte. A
Igreja preparou uma programação
especial para lhe abençoar
começando pelo Culto da
Ressurreição às 7h e culminando
com a cantata “Rei de Amor” no
Culto vespertino.

CANTATA REI DE AMOR
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. Traga sua
família e amigos para juntos
celebrarmos a Jesus, nosso Senhor
e Salvador.

DAUPA
Este é o nome do encontro de
Adolescentes. A próxima edição será
na sexta-feira, dia 26, às 18h aqui
na Igreja. Dá uma força aí!!

UMP E UPA - DIA DE AVENTURA
NO ATERRO
Sábado que vem, dia 27, a partir
das 8h, a nossa mocidade está
programando um dia gostoso no
Aterro do Flamengo com um circuito
funcional liderado pelo nosso
querido Pedro Rocha, com
piquenique e violão pós treino! Dia
de comunhão e lazer, num cantinho
delicioso do Aterro, separado para
nós! Convidamos você para
participar conosco deste momento,
então programem-se! O ponto de
encontro será o primeiro quiosque
da Praia do Flamengo, ao lado do
estacionamento do restaurante
Assador (antigo Porcão).

ALMOÇO COMUNITÁRIO
No domingo que vem, após o Culto
Matutino teremos nosso tradicional
almoço. Este mês será coordenado
pela UPH. Você precisa fazer sua
inscrição ainda hoje.



PLENÁRIA DA SAF
No próximo domingo, às 16h no
Salão Rev. Miguel Marque
Rodrigues.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
Próximo domingo, às 16h30min na
sala dos adolescentes no 3º andar.

AGO - ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
Está convocada pelo Conselho da
Igreja para reunir-se
ordinariamente hoje, dia 28 de
abril, das 18h às 20h, a fim de ouvir,
para informação, o Relatório do
Movimento da Igreja em 2018,
tomar conhecimento do orçamento
para o ano em curso e eleger
Secretário de Atas. Você que é
membro da Igreja precisa estar
presente.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 01 de junho, sábado. Se você
deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe
não está na hora de você tomar essa
decisão.

ESTUDO BÍBLICO
Todas as sextas-feiras, às 15h, aqui
na Igreja temos um estudo de
aprofundamento bíblico. Agora
estamos estudando a Epístola de
Paulo aos Romanos.

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 vir ter comunhão e colocar
diante do Senhor as suas petições.

MISSÃO CAIUÁ PROMOVE 10
JORNADA GUATECA
Tema: SUICÍDIO E O EVANGELHO
Palestrante: Rev. Tiver o Gomes
Dia: 30 de abril - Horário: 9h30min/
15h00min - Local: Igreja
Presbiteriano do Rio de Janeiro.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em nossa
Igreja no domingo passado nossos
irmãos Alessandro Melgaço e
Leandro Viegas. Que Deus os
abençoe e que possamos vê-los
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, Eliane Cristina Soares,
Eunice Paredes Pina, Ivanete da Silva
de Carvalho, Jaira Botelho Moura,
Marcos Muniz, Maria Aparecida (mãe



Diác. Jorge Sarito), Naly Miranda
(idosa), Peggy Barbetta Soares,
Renata Michel Machado (sobrinha
da Maria Emilia Cardoso), 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: Pb. Mário Filipe Bandeira
Pereira (2226-2475);Dia 25:
Roberta Teixeira Mateus (2223-
2532),Vânia de Castro
Marangone (2274-1381), Katy
Anne Chagas de Freitas (3281-
6658); Dia 27: Pb. Vitor
Camarinha da Silva (2541-
3375).

ESTACIONAMENTO PARA
QUEM VEM À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o
estacionamento localizado na Rua
da Passagem, 120. Você que vem
à Igreja tem o direito de pagar o
valor único de R$ 12,00 pelo
período total compreendido pelo
horário do culto. É preciso que,
assim que entrar, você informe que
está vindo para a Igreja e que faz
parte do convênio da Igreja com o
estacionamento.

CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA
Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: Jorge Sarito, José Baía e Thiago Leite

Recepção: Manhã: Deuzélia e Solange Ribeiro

Noite:  Sonia Leite, Afia Mendes

Música: Inês Jarque/ Coro Marcello Ganter

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Ilda e  Enf. Silvania

Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Vitor Camarinha

Diáconos: Leonardo Medeiros,Pedro Rocha e

Felipe Silveira

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sônia

Leite

Noite:  Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Inês Jarque/ Quarteto 4 Cantos

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Sulamita e  Enf. Afia

Mendes

Som: Lucas Feitosa

Domingo

09h30min - Escola Dominical

10h30min - Culto ao Senhor e Dinâmica Infantil

16h00min - Ensaio Coral

18h00min - Culto ao Senhor

Terça-Feira

09h00min - SAF - Oficina Artesanal

19h00min - Reunião de Oração

Quarta-Feira

15h00min - Palavra e Oração

Sexta-Feira

15h00min - Encontro com a Bíblia



CULTO 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 54:05-14
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Edificação

278 NC – A vitória de Jesus
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 118:01-14
278 NC – A vitória de Jesus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Nelson de Paula: “Como é bom ter a paz”

Aniversariantes da Semana

Consagração

Entrega de Dízimos e Ofertas
276 NC – Amorável Convite
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

Edificação

Nelson de Paula: “Que darei ao Senhor”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

Santa Ceia

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

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: Nelson de Paula: “Adorai”
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº11 – 21 de abril de 2019                                                                                                                                            

      C-O-R-D-E-I-R-O      
           “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 
                 “Não obstante , alegrai-vos ,...porque o vosso nome está arrolado nos céus.” 
                                                                      Lucas 9:20 
                                                                     
                                                                   
 
                                                         
                         
 
            
                     
                                                                                                                   

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

             Paulinho estava muito feliz! Aquele monte de figuras de coelhos na escola 
significava que estava chegando um feriado grandão chamado Páscoa, quando ele 
ganhava muitos ovos de chocolate. Delícia!!! 
              Mas qual é a origem dos ovos nesse feriado? Será que era porque havia 
um costume antigo de presentear as pessoas com ovos de galinha, ganso ou 
codorna, pintados à mão, com cores bem vivas e alegres. Uma bela obra de arte, 
sem dúvida! E o coelho? Passou também a ser símbolo da páscoa, e o que todos 
dizem é porque representa a fertilidade, afinal os coelhos geram muitos filhotes. 
Mas, o que tem isso a ver? Será que a Páscoa é ovo, chocolate e coelho??? 
  
              A Bíblia esclarece o verdadeiro significado da Páscoa. Ela sempre foi 
comemorada pelos judeus. Eles celebram a libertação da servidão no Egito 
quando Deus usou a vida de Moisés para isso. Deus mandou dez pragas para 
que Faraó libertasse o povo, mas a cada praga o seu coração se endurecia. 
Na última o primogênito de cada família seria morto, mas os filhos dos judeus 
foram poupados, porque Deus orientou que marcassem as suas portas com o 
sangue de um CORDEIRO. Então o Faraó deixou o povo sair do Egito. Essa 
celebração recebeu o nome de Pessach, que em hebraico significa passagem, 
nesse caso da escravidão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa. Por causa 
desse grande livramento a Páscoa passou a ser comemorada como a noite 
que Deus poupou Israel, salvando suas crianças e libertando a todos.  
               Quando Jesus veio ao mundo, Ele deu novo significado a esta data. 
Jesus trouxe a “boa-nova”, esperança de uma vida melhor, trouxe 
ensinamentos para que o povo se libertasse do sofrimento e do mal. Ele veio 
para nos reconciliar com Deus e nos libertar da morte e do pecado. Mas para 
que tivéssemos direito a esta herança, Jesus teve que derramar seu sangue. 
Ele é o CORDEIRO de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ressuscitou na 
Páscoa e tornou esse dia a maior de todas as festas cristãs. A sua 
ressurreição simboliza o início de uma vida nova, uma vida liberta da 
escravidão do pecado! Jesus é o nosso Libertador!!  
                    Jesus é a nossa verdadeira Páscoa! Feliz Páscoa, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                    

(saiba mais em João1:29-34/ Êxodo 7 até 12)                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


 
 

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 o domingo de Páscoa !  
          Hoje festejamos a ressurreição de Cristo Jesus!  

Todos são bem vindos, no nome do Senhor!!  
                       
2-CÂNTICO : CRISTO ESPERANÇA -Musical de Natal - 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: Deus é maravilhoso e enviou seu 
                 filho Jesus para nos mostrar amor.  
                 Vamos dizer a Deus o quanto o amamos?  
                 Quem gostaria de conduzir essa oração ? 
 

4-Leitura Bíblica no mês de abril– Mateus 28:5-8 
 

5-Versículo do mês de abril para memorizar:  

 “Ele não está aqui; ressuscitou como tinha dito.” 

                   Mateus 28:6 

                      
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Precisamos agradecer 
sempre a Deus pelo amor que Ele demonstra por nós todos os dias. 
Quem gostaria de orar agradecendo a Deus pela vida?  
  

7-Mensagem – Tia Ilda 

8- CÂNTICO : Já rolou ( Cânticos de Salvação para crianças / APEC / 
vol. vermelho nº87) + Ele vive ( Cânticos de Salvação para crianças / 
APEC/vol. vermelho nº18)  
Já rolou (3 X) do sepulcro a grande pedra já rolou (BIS)  
Meu Senhor ressurgiu , para o céu subiu.  
Já rolou (3 X) do sepulcro a grande pedra já rolou  
Ele vive ,vive , vive! Ele vive! Ele vive!  
Ressuscitou , venceu a morte !  
Hoje está vivo e para sempre , eternamente ,  
Ele vive ,vive , vive! Ele vive! Ele vive!  
Foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para Si!   
 

9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 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. Oficinas UCP e 
reunião plenária às 18h- Conselheira – Luzia Velloso 
             Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau 

TIA GLAUCIA  ( Sementinhas  de Jesus) 05/04  

DANIELA ARRUDA LENZ CÉSAR 12/04 1 ANO 

YAN WERNER SELAU 18/04 2 ANOS 



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

21de abril de 2019 – 18h

CORO MARCELLO GANTER

Cantata “Rei de Amor”

Deus ao Mundo Amou – Lloyd Larson, tradução de J. W. Faustini
A Mensagem da Cruz – Cantata criada por Mike Harland, Chris Machen,
Luke Garret e Diane Machen, arranjo de Richard Kingsmore, tradução
de Waldenir Carvalho
Sim, Nós Cremos – Cantata criada e arranjada por Tom Fettke, tradução
de Remo Vieira e Vittor Borges.

ORDEM DO CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
272 NC – Cristo ressuscitou!
Oração de Adoração e Louvor
269 NC – Alvo mais que a neve

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 16
164 Nc – Nome precioso
. 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 “Rei de Amor”

Narração 1
O infinito amor de Deus por nós é a razão de nossa existência. Sem este amor,
não haveria criação. Por causa do amor, Deus nos enviou Jesus. É por causa
deste amor que existe Evangelho, graça e salvação. Por causa dele, há fé e
esperança. Deus foi capaz de entregar seu próprio filho, para nos libertar e nos
dar eterna vida. Deus nos amou apesar de nós, do que somos, e de nossos pecados.
É este amor que Deus nos convida a ter em nossos corações. Um amor infinito,
indistinto, doador, sacrificial (Adaptado de texto de Gabriel Mourão).

1 | DEUS AO MUNDO AMOU

Deus ao mundo amou, tanto amou que se filho deu,
Para todo que nele crê, não pereça, não pereça
Deus ao mundo amou, tanto ao mundo amou,
Que seu filho deu, seu filho ele deu.
Deus enviou seu filho ao mundo para condená-lo.
Mas foi para ele o mundo salvar.

Narração 2
Sim, nós cremos em Jesus Cristo, o Senhor, o Messias prometido ao povo de Israel;
que se tornou carne e habitou entre nós; que nos falou de um Reino que nunca terá
fim; que reuniu 12 homens, os fez discípulos e lhes ensinou; que morreu em uma
cruz para nos libertar do pecado; que ressuscitou dos mortos para nos dar vida eterna
com Ele; que reina eternamente no céu e está à direita do Deus todo Poderoso; que
virá para julgar o Mundo, fazendo justiça e nos trazendo vitória final. Sim, nós cremos
que Deus nos fez Seu povo; cremos no seu amor e perdão; cremos na certeza de sua
vinda e declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor!

2 | SIM, NÓS CREMOS

Sim, nós cremos no Pai eterno
E em Cristo, Senhor Jesus
Sim, nós cremos no Santo Espírito
Que traz conforto aos corações.
Sim, nós cremos na santa Bíblia
Na história do Rei dos Reis
Que morreu e é ressurreto
E que virá para nos buscar
Santo, Santo, Santo é nosso Deus
Ele é digno de adoração.



A honra, a glória e todo louvor
Nós damos a ti, nós cremos assim.
Sim, nós cremos no santo sangue. Cremos sim!
Que nos livra de todo mal. Cremos sim!
Cremos que há um lar de glória. Cremos sim!
Para a noiva que vem buscar. Cremos sim!
Santo, Santo, Santo é nosso Deus
Ele é digno de adoração.

A honra, a glória e todo louvor
Nós damos a ti, nós cremos assim.
Santo, Santo, Ele é digno,
Glória vamos dar ao Rei!

Narração 3
Quando Jesus veio ao mundo, algumas pessoas acreditavam ter encontrado o
Messias num profeta de Nazaré. Nos dias da Páscoa, Jesus chegou em Jerusalém,
a multidão e os seus seguidores gritavam: “Hosana! Hosana!” É como se
clamassem: “Deus, salva-nos!”
Mas que tipo de salvador o povo esperava? Eles buscavam um libertador como
Moisés, ou um rei, como Davi. Mas Jesus era o Cordeiro do sacrifício, o servo
sofredor. O profeta Isaías sabia que tipo de Salvador seria: “desprezado e o mais
rejeitado entre os homens; homem de dores e que sabe o que é padecer”. Jesus também
tinha consciência de que ele veio para fazer a vontade de seu pai: morrer numa
cruz, pelos pecados do mundo.

3 | HOSANA, DEUS, SALVA-NOS!

Hosana, Deus, salva-nos! Hosana, Deus, salva-nos!
Hosana, Deus, salva-nos! Hosana, Deus, salva-nos!
Escuta Senhor, o teu povo, clamando por libertação
Só tu poder trazer para o mundo, eterna salvação!

Hosana, Deus, salva-nos! Hosana, Deus, salva-nos!
Hosana, Deus, salva-nos! Hosana, Deus, salva-nos!
Profetas já nos avisaram que em breve tu hás de chegar
Nós iremos, Senhor, adorar-te, louvores cantar!

Hosana, Deus, salva-nos! Hosana, Deus, salva-nos!
Hosana, Deus, salva-nos! Hosana, Deus, salva-nos!
Bendito é! Aqui desceu pra salvar-nos
Bendito é! O Rei de Israel

Bendito é! Hosana cantai nas alturas
Bendito é! Cantai o seu poder
Bendito é! Jesus, vem no nome de Deus!
Hosana, Deus, salva-nos! Hosana, Deus, salva-nos!
Hosana, Deus, salva-nos! Hosana, Deus, salva-nos!



Narração 4
Uma semana depois de chegar em Jerusalém, Jesus ouvia a multidão novamente.
Mas desta vez, gritavam: “Crucifica-o, crucifica-o!”. Dias antes Jesus havia
participado da última ceia com seus discípulos. Sabendo que a agonia da cruz o
esperava, foi orar no Jardim do Getsêmani, e lá Judas o traiu, levando uma
multidão enfurecida ao local, e o beijando. Jesus foi preso, e condenado à morte
de cruz. Zombaram dele, o espancaram, e sobre sua cabeça colocaram uma coroa
de espinhos. Jesus a tudo suportou em silêncio. Levando sua própria cruz, ele
carregou os nossos pecados. No alto do Gólgota, foi crucificado. Deus demonstrou
seu amor, enviando seu Filho para morrer por nós, pecadores.

4 | AO CONTEMPLAR A RUDE CRUZ

Ao contemplar a rude cruz o Rei da glória ali morreu
Assim ganhei a salvação, e sou contente em meu Senhor
Olhai a fronte, os pés e as mãos, dor e amor a gotejar
Sim, lá está o meu Jesus, por meus pecados lá na cruz
Não me permita gloriar, senão na cruz do meu Jesus
Seu sangue faz-me renunciar as coisas vãs que o mundo dá!
Diante de tão grande amor, sou pequenino, meu Senhor
Maravilhoso e divinal, amor que minh’alma faz cantar!

Narração 5
Como nos disse o profeta Isaías, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e
as nossas dores; foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Jesus morreu por amor a nós. Você precisa saber disso; você não
pode se esquecer disso!

5 | UM DIA

Um dia os anjos previram nascer
O meu Redentor que a paz veio trazer
Deixando o céu, entre os homens viveu,
Exemplo de vida a nós concedeu.

Um dia ao Calvário levaram Jesus
Morrendo, seu sangue verteu lá na cruz.
A sua angústia, sozinho sofreu
Amou-nos por graça e a vida nos deu.

O Deus grandioso Seu Filho entregou
A mais pura graça a nós ofertou
Nos deu livre acesso, rasgou-se o véu
E quem aceitá-lo entrará lá no céu.



Jesus, o Messias, nos deu seu amor,
E gratos cantamos louvor ao Senhor.
Dai louvor! Sim, louvai!

Narração 6
Quando Deus criou o homem, o mundo era perfeito. Adão pecou e através dele o
pecado entrou no mundo. Mas Deus, em seu magnífico amor, enviou seu filho
Jesus, para morrer por nós, e pagou o preço de nosso pecado. Assim como por um
homem o pecado trouxe a morte para o mundo, através de outro homem, Jesus, o
Filho de Deus encarnado, a vida chegou para todos.

6 | FOI UM SÓ

No princípio, lá no Éden, Deus o homem fez pra com ele andar
Porém o homem foi tentado, e assim se desgarrou, qual ovelha sem pastor
Mas Deus por Seu amor trouxe a solução pra resgatar
Um plano fez, seu Filho deu por muitos fez um só morrer!

Foi um só que se sacrificou um só pagou o preço pra nos salvar
Foi um só e se uma só alma crer
Deus se satisfará, quanto amor! Foi um só!

No calvário veio nos mostrar graça sem fim, sei que foi por mim
O mesmo amor meu Deus iria ter para resgatar um só pecador

Eu era escravo do pecado, Deus mandou seu Filho amado
Sofreu por nós, não foi em vão, veio ao mundo libertar
O Salvador desceu pra resgatar-nos do pecar
A minha angústia e dor todas ele as carregou, tão só!

Narração 7
O profeta Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um
se desviava pelo caminho, mas o Senhor Jesus fez cair sobre ele a iniquidade de
nós todos. Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca; como cordeiro
foi levado ao matadouro. Todavia, Isaías nos mostra que quando Jesus desse a
sua alma como oferta pelo pecado, veria a sua posteridade e seus dias se
prolongariam; e a vontade do Senhor prosperaria em suas mãos. Através da morte
de Jesus, o Senhor nos resgatou e preparou para nós um novo lar.

7 | VEM COMIGO PARA O LAR

Deixou a sua glória e todo o seu esplendor, sofreu as nossas dores e tudo suportou
Qual um pastor a nós buscou e com ternura nos amou
Foi ferido pra mostrar ao mundo seu perdão,
pra seus filhos convidar: “Vem comigo para o lar!”



O preço que foi pago não poderei jamais medir, o coração do Mestre rasgado foi
por mim.
A causa de tão grande amor, dar vida eterna para os seus.
Foi ferido pra mostrar ao mundo seu perdão,
pra seus filhos convidar: “Vem comigo para o lar!”
Glória ao Senhor, o Salvador, morreu por mim e por você,
mas ressurgiu e vivo está e voltará pra nos buscar.
Ele foi ferido pra mostrar ao mundo seu perdão,
pra seus filhos convidar: “Vem comigo para o lar!”

Narração 8
No primeiro dia da semana, após a morte de Jesus, coisas estranhas começaram
a acontecer. As mulheres foram visitar o túmulo, descobriram que a pedra estava
removida. Entraram depressa no túmulo, mas o corpo de Jesus não estava lá. De
repente, apareceram dois anjos, vestidos de branco. Elas ficaram com medo, mas
os anjos disseram: Porque procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele
não está aqui! Ele ressuscitou!
O apóstolo Paulo disse: Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de
nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu,
para o mundo. (GL, 6:14). Diante do sacrifício de Jesus, só nos resta dedicar nossa
vida a ele. Tudo o que consideramos lucro na vida, hoje são coisas vãs em face ao
amor a Jesus. Que possamos conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Que
possamos nos gloriar somente na cruz de Jesus.

8 | JAMAIS IREI ME GLORIAR

Jamais irei me gloriar senão na cruz de Cristo
A fonte do mais puro amor está na cruz de Cristo
Da eterna morte me livrou, Jesus me deu descanso e paz,
Só esperança e retidão estão na cruz de Cristo, estão na cruz de Cristo!

A doce paz eu encontrei ali na cruz de Cristo
Não tinha onde me abrigar senão na cruz de Cristo
Comigo vem, convida o Rei, já escolhi, Senhor irei
Que doce som já posso ouvir ali na cruz de Cristo, ali na cruz de Cristo
Um dia irei feliz estar diante do meu mestre
Adorarei o Redentor que lá na cruz salvou-me
E no seu trono cantarei louvor sem fim ao Grande Rei
Pra sempre no eterno lar, eu estarei com Cristo! Eu estarei com Cristo!



Narração 9
Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então também cremos que Jesus
descerá dos céus …
Se cremos assem precisamos assumir as consequências da fé – o amor...
Viver o amor oferecido por Deus em Jesus, implica em reorganizar nossa vida
tendo o Mestre como modelo. Amor que acolhe, que perdoa, que transforma, que
faz novo, que é libertação, que levanta o caído e acolhe o necessitado, que preenche
vazios e esvazia soberbas e vaidades.
Que não se conforma, mas produz mudança simplesmente porque ama. A fonte é
Jesus, o Rei de amor!

9 | Ó REI DE AMOR

Ó Rei de amor, a Tua criação exulta e resplandece em gloriosa luz.
Filho és de Deus, o Rei de glória celeste. O vivo pão que em um de nós se
fez.
Ó Rei de amor, a Tua voz sustenta os astros, contudo olhaste para os filhos
teus.
Traçaste então um plano para resgatar-nos. A maldição tornou-se redenção.
Ó Rei de amor, o teu sepulcro está vazio. Venceste a morte pelo teu poder.
O teu perdão quebrou correntes e pecados. E então corremos para os braços
teus.
Ó Rei de amor, o pranto fez-se em alegria, um dia, em glória, hás de
retornar.
E todo ser verá enfim a tua face, Ó Rei de amor, vem nos levar ao lar,
E lá no céu nós vamos ver o Rei!
Ó Rei de amor! O grande Eu sou!
Tu és Senhor! És Senhor! E meu Rei!
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