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FELIZ DIA DAS MÃES

Achava que seria fácil falar da maternidade, mas realmente, não é bem assim. Desde
criança sonhamos em sermos mães algum dia. Para algumas, essa vontade é bem
perceptível, pois demonstram isso ao brincarem com suas bonecas, ofertando todo carinho
ao cuidá-las. Outras preferem brincar de outras coisas, e tudo bem.

Eu sempre fui aquela primeira. Lembro-me de uma boneca muito especial que meu
pai me dera quando tinha 8 anos. Ela se chamava Patrícia. Era Patrícia para lá, Patrícia
para cá... Não deixava que ninguém a maltratasse. Enrolava-a numa pequena manta de
tricô que havia ganhado da vizinha da minha avó. Eu tinha um verdadeiro amor por
aquele brinquedo. Todas as pequenas quantias de moedas que juntava era para comprar
coisas para a Boneca Patrícia.

Após essa fase não me imaginava mãe até conhecer meu marido. Casamos em maio
de 2017 e logo surgiu a vontade de termos um filho. E assim foi: após 2 meses eu estava
grávida do meu primeiro filho.

Não sei descrever aqui a felicidade que foi ao descobrir que estava grávida. Já imaginava
tudo... Como seria em ter aquele bebê nos meus braços algum dia. Só que Deus não
quis assim.

Perdi aquele filho, recém-casada e cheia de sonhos, aos 3 meses de gestação. Parti
da maior felicidade da vida de uma mulher para a mais triste realidade em questão de
segundos. Precisei fazer um tratamento em virtude daquela gestação interrompida. Tive
uma doença rara na fecundação (mola hidatiforme parcial) ao conceber aquele filho tão
amado. Foi um tratamento longo e doloroso que me deixaram marcas e que ainda não
foram todas cicatrizadas.

Ali, naquele momento da perda, percebi o que era ser mãe.  Percebi o quanto queria
ter tido aquele bebê. 

Após a minha alta médica, resolvemos tentar outra vez uma nova gravidez. Em 2018
engravidei novamente do meu segundo filho, o Marco. O verdadeiro marco de nossas
vidas: um filho.

Marco já era muito amado antes mesmo de ser concebido por nós. Quando nasceu
nos deu um grande susto: teve dificuldade respiratória após 3 horas do nascimento.
Precisou ficar na UTI com aparelhos para ajudá-lo a respirar confortavelmente e assim
conseguir se desenvolver para ser amamentado e cuidado. 

Ser mãe, pra mim, é perceber que não temos controle de nada das nossas vidas nem
na vida de nossos filhos. O Senhor nos fortalece primeiro, nos faz amadurecer como
mulher para podermos enfrentar quaisquer coisas pelos nossos filhos.

Ser mãe é não ligar para a casa desarrumada ou o cabelo por lavar. A vida muda. As
prioridades mudam... A verdadeira felicidade é vê-lo crescer, com saúde. Isso é o que
realmente importa pra uma mãe. 

Ser mãe é abrir mão de algumas atividades que antes eram essenciais na rotina
daquela “antiga mulher”, para vê-lo feliz: é almoçar depois; tomar banho depois; deixar
de comprar algo para você, para dar ao filho.

Ser mãe é algo extraordinário. Aquele ser avassalador veio para mudar a percepção do
que é verdadeiramente importante na vida. E assim é o ciclo da vida. Deus constituiu as
gerações sabiamente ao escolher a mulher para gerar, parir, amamentar...

Atualmente meu pequeno está com 1 ano. Cheio de personalidade e graça! Agradeço
a Deus pela oportunidade de me conceder as experiências que tive, pois me tornaram
mais forte para enfrentar os desafios da maternidade.

Ana Carolina Corval
Mãe do Marco



MÃE

Ana Carolina Corval

Nova flor desabrocha,
Nova vida se inicia,
No início, tempestade;
Com o passar dos dias: pseudocalmaria.

Rosas, margaridas, orquídeas ou tulipas,
São elas, mães, que se anunciam.
Tão raras e únicas.
Jardins de sentimentos
Organizados e enfileirados
Que, dia a dia,
precisam ser regados.

Cada uma do seu jeito.
Cada uma da sua forma.
Aliás, não existe forma.
Ser mãe é abstrato, intangível,
É forte. Insensato!

Ser mãe é atravessar obstáculos
Sem receitas pré-estabelecidas.
É amor que transborda,
É paz que se anuncia.
Às vezes é, também, ventania.

Calmaria temporária,
Preocupação diária,
Do filho que cresce e admira.

Sonhos às vezes adiados,
Daquela mãezinha menina.
Mas que são superados
Cada vez que bate à porta,
O sorriso do filho amado que se cria.

Ser mãe é dádiva divina.
É único e suave.
É Passagem só de ida,
De uma viagem maravilhosa,
Para uma família.

Feliz Dia das Mães.

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

52 NC – Glória e Celebração
Oração de Adoração e Louvor
397 NC – Por minha boa mãe

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Provérbios 31:25-31
67 NC – Coração Quebrantado

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Liberdade aos
cativos”

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)

CONSAGRAÇÃO

178 NC– A Excelência do Amor
Oração Diaconal de Dedicação

GRATIDÃO PELAS MÃES

Momento de Gratidão
Oração de gratidão pelas mães

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Fale com amor”
Mensagem: Sra. Ligia Portes Santos

DESPEDIDA

368 NC - Despedida
Bênção Apostólica
Poslúdio



NOTÍCIAS

DIAS DAS MÃES
Hoje celebramos o dia das mães. É dia
de gratidão, de boas lembranças, é dia
de carinho, de palavra que abençoa. É
dia de agradecer pela mãe que já partiu;
pela mãe que não se conheceu. Hoje é
dia de família! Celebre ao Senhor
independente de estarmos em
quarentena. Porque um coração grato
não depende da situação que está
vivendo.

INVESTIMENTO NA SACOLA DO AMOR
Meus irmãos, neste período de
pandemia, de restrições, nossa Igreja
está lutando para manter suas
atividades em pleno funcionamento. A
sacola do amor é uma iniciativa da SAF,
mas que conta com o investimento e
participação de toda igreja. Temos
abençoado famílias, não queremos parar
e, se Deus permitir, expandir! Sua
contribuição é muito importante. Faça
seu depósito e encaminhe a informação
para o tesoureiro dizendo: Oferta para a
Sacola do Amor.

A ENTREGA DA SACOLA DO AMOR
NÃO PAROU
Em auxílio à SAF, a Junta Diaconal
esteve na Igreja e fez a entrega das
Sacolas do Amor aos beneficiários.
Continuamos indo em frente e servindo
ao Senhor com todas as nossas forças.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 30
de maio, sábado, às 10hs. Se você deseja
se tornar membro da Igreja, fale com os
pastores, quem sabe não está na hora
de você tomar essa decisão.

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Vim para adorar-te

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: João 14:1:15

Cântico: Deus é Deus

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Cântico da colheita

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

Cântico: Corpo e família

Bênção



ANIVERSARIANTES
Dia 10: Lourdes Martins Cardoso (2275-
5676) e Claudia Pereira Caldas (3484-
6708/98554-7995); Dia 11: Elizabeth de
Almeida Barros (2290-2382), Waleska
Maia Pimentel Vieira (2542-1413/2543-
8463) e Rachel Simplício Ferreira (2266-
1703/2537-6356); Dia 12: Maria Helena
Chamorro Cardoso (2295-0005), Ana Maria
Thevenet Aita (2295-9883) e Emerson
Henrique Pinheiro Nascimento (3025-
0703/98104-7133); Dia 13: Marilene
Duarte da Costa (2179-8410); Dia 14:
Clóvis de Oliveira (2242-3690/2252-0459);
Dia 15: Alice Nani Scott e Eliane de Maria
Assunção de Abreu (2538-1392); Dia 16:
Marta Cristina de Araújo Gomes, Daniel
Frony Baptista (2539-5416/99456-7914),
Maria Bernadete Jucá Neves (99809-
0273), Raquel Tavares Boy da Silva (2543-
3297/2542-1626), Lusinete Alves de
Almeida (2527-4369) e Taynah Pereira
Gonçalves (2537-5400).

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Oremos por nossos irmãos e irmãs e
colocá-los diante do Senhor. Se você sabe
de alguém em nossa Igreja que precisa
de oração, fale com o pastor e incluiremos
o nome nessa lista de oração. Estes são
os motivos e nomes daqueles que foram
informados ao pastor:
1. DESEMPREGADOS;
2. ENFERMOS E IDOSOS: Cidelviro Almeida
Caldas, Claudia Giordano Barbosa,
Clemente Fontenele (filho da Natália),
Cleube Anay de Oliveira, Cristina Helena
Primo da Silva, Eliane Cristina Soares,
Gerusa Leite Weston, Hilta Sathler, Jaira
Botelho Moura, Marcos Muniz, Maria
Aparecida (mãe do Diác. Jorge Sarito),
Marilene Duarte da Costa, Mehir de
Carvalho Fernandes, Otávio Fernandes da
Silva Filho, Peggy Barbetta Soares, Rogério
dos Santos Gil (saúde), Stila Borges Coelho
de Sousa e Thor Barros (Neto da Isa).

3. Enfermos da COVID-19: Aureliano,
Deuzélia e Vinicius Dutra; Rev. Ronaldo
Lidório, esposa (Rossana) e filha (Viviane);
4. PROBLEMAS FAMILIARES;
5. MISSIONÁRIOS;
6. OUTROS MOTIVOS;
7. GRATIDÃO.

O Conselho da Igreja Presbiteriana de
Botafogo, alinhado com os desafios desse
tempo no que tange as necessidades de
cuidado de prevenção do COVID-19, vem
uma vez mais orientar a igreja que:

1. Continuamos a manter todos os
cultos presenciais da IP Botafogo
suspensos;

2. Nossas reuniões durante a semana
(reunião de oração, oficina de
artesanato, estudo bíblico e outros)
também continuarão suspensas.

3. O atendimento presencial na igreja
também está suspenso.

4. Conclamamos nosso povo a se dedicar
ao culto doméstico e familiar. É tempo
de comunhão com Deus;

5. A contribuição de dízimos e ofertas
necessárias para o sustento das
atividades e compromissos
missionários e ministeriais da IP
Botafogo pode ser feita via internet
banking ou depósito bancário na
seguinte conta:

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

CNPJ-34.171.181/0001-30

A tendência é que assim permaneça até
que as autoridades decidam pela
revogação das medidas que visam a
impedir a disseminação do vírus.







DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

VIII. O PACTO DAS OBRAS

Pergunta 12 - Que ato especial de providência exerceu Deus para com o homem no
dia em que ele foi criado?

Resposta - Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida, com a
condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem
e do mal, sob pena de morte.

2. Os elementos do Pacto das Obras.
a) As partes. (1) Deus, o Soberano Senhor de toda a Criação. (2) Adão,
representando toda a humanidade. Neste Pacto, não houve mediador. Não era
preciso, visto que o homem ainda era amigo de Deus e estava em perfeita
comunhão com Ele.

b) A promessa. Vida. Está apenas subentendida em Gn 2.26. Se a desobediência
traria morte, é claro que a obediência traria vida. Ver Mt 19.16-17; Gl 3.12.
Vida aqui não significa simplesmente a continuação da existência, mas também
e especialmente o favor divino, a felicidade eterna. Adão foi criado no estado de
inocência, de santidade, inclinado para o bem, mas suscetível à tentação, e
mutável. Se resistisse, suas virtudes seriam fortalecidas, seu caráter se tornaria
imutável como o dos anjos que não caíram.

c) A condição. Quando as partes pactuantes são iguais, ambas impõem
condições. Neste caso, porém, como vimos, foram o Criador e a criatura. Deus
condescendeu em fazer um pacto com o homem e, soberanamente, prometeu-
lhe a vida, “com a condição de perfeita obediência”. O mandamento para não
comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste de pura
obediência (Gn 3.22).

d) A penalidade para a desobediência seria a morte física (Ec 12.7), espiritual
(Ef 2.1) e eterna (Ap 20.6,14). No instante mesmo em que Adão desobedeceu a
Deus, ele tornou-se fisicamente mortal, espiritualmente morto, e ficou sob a
sentença da morte eterna.

e) O penhor. Os pactos de Deus com os homens geralmente têm um sinal
exterior, um penhor ou selo (Gn 9.12-13; 17.9-11; Cl 2.11-12). O sinal ou penhor
do Pacto das Obras foi a árvore da vida (Gn 2.9; 3.22; Ap 2.7). Depois da queda,
Adão foi afastado desta árvore e, consequentemente, da possibilidade de obter
a imortalidade aqui na terra.

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                     Boletim Dominical – ano 5 nº14– 10 de maio de 2020                                                                                                                                            

                    Moisés ,Timóteo e suas mães. 
“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário 

que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe... “ 
Hebreus 11 :6a 
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                      Era uma vez dois meninos: Moisés e Timóteo. 
         A história dos dois é verdadeira e está escrita na Bíblia. Eles não 
viveram na mesma época, nem se conheceram pessoalmente, mas a 
história de cada um deles tem muita coisa em comum . E até se parece 
com a nossa história em alguns pontos. Quer ver só?  
         Os dois tinham mãe. Eu tenho, embora a minha já esteja morando 
com nosso Deus, no céu. A mãe de Moisés era Joquebede e a mãe de 
Timóteo, Eunice.  
        Os dois precisavam de proteção. Moisés ainda não tinha nascido, 
ainda estava na barriga da Joquebede , e já era perseguido pelo Faraó do 
Egito , lembram ? O Faraó disse que todos os bebês meninos que 
nascessem seriam mortos.Precisava de proteção desde antes de nascer.  
        E o Timóteo estava sendo chamado ainda com pouca idade para 
pregar o evangelho, e naquela época isso era muito perigoso, os cristãos 
eram perseguidos e muitas vezes mortos por falar da Salvação em Jesus. 
       As mães dos dois ficaram preocupadas, temendo pela segurança dos 
filhos. A nossa mãe também cuida da nossa segurança não é? “- Toma 
cuidado quando atravessar a rua!!, Leva o casaco que está frio! 
Precisa comer pra ficar forte !!’ 
         Mas, Joquebede e Eunice tinham outra coisa em comum. Elas 
tinham FÉ!! A Bíblia fala na ‘fé sem fingimento’ de Eunice.  Elas sabiam 
que podiam confiar em Deus e que tudo o que acontecesse com seus 
filhinhos estaria no controle de Deus.  
         As mães cristãs oram por seus filhos, provam seu AMOR desta forma 
e mostram a grande FÉ que tem em Deus, principalmente quando eles 
precisam estar longe delas. O carinho das mães pelos seus filhos não 
acaba e eles são sustentados, longe ou perto pela oração de fé de 
Joquebedes e Eunices que andam por aí. Feliz dia das mães!!!!!! 
                                                                          Beijos maternais, tia Ilda                                                                                                                    
 (saiba mais em Êxodo 1 e 2 /Hebreus 11  e  2 Timóteo1 :3-5 )            



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella e Inês -Boas vindas (Cânticos de Salvação para  

Crianças /vermelho-3/ APEC)  

Boas vindas há  
Bem vindos são! Boas vindas pra vocês, aleluia!  
Boas vindas há  
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!!  
 

1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!!  
Esse é um dia muito especial! Estamos reunidos para o culto 

 a Deus! Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 
2-CÂNTICO: Rebecca - A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis)  
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar,  
e andando pelo caminho( bis)  
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Henrique- Nosso Deus é maravilhoso! 
 Vamos falar isso para Ele em oração ? 

                         
4-Leitura Bíblica no mês de maio– Henrique- Salmos 136:1-5 

5-Versículo do mês de maio para memorizar: Pedro/ Heloisa/ Ana Beatriz 

 

 

 
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Beatriz 

Esse é o momento de agradecer pelas bênçãos e também pela  
vida dos aniversariantes de MAIO. 

7-Mensagem – tia Ilda 

8- CÂNTICO: Isabella e Inês  

Mamãe, Eu Queria Agradecer(Os Pequerruchos)                                                
              Mamãe, eu não sei o que dizer 
              Eu não sei o que eu seria sem você 
              Você me deu amor, me deu carinho 
              E hoje eu agradeço com um beijinho 

Mamãe, serei sempre o seu bebê 
De agora até quando eu crescer 
Te amo do fundo do coração 
Por isso hoje eu canto essa canção 
               
 
                           Oração do Pai Nosso- Davi e família 
                             Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
 Diga para quem está com você: “Eu te amo e te desejo uma semana de  
paz com Jesus no coração!” 

                                 Aniversariantes de maio 

     "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8                                                                                                                                                        
                                                          MOTO DA UCP: 

“Batalhando por Cristo. Lutando com amor, sou um soldado de nosso 
Senhor!” 

LEMA DA UCP:  
“Combate o bom combate da fé”. 1 Timóteo 6:12 

DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA 
12 de outubro  

 

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA 

       IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos) 
   Coordenadores- Ilda Marques de Andrade , Indiomar Crosoé de 
Oliveira  Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento da Classe Cordeirinhos (1 a 3 anos- de 9h30min até o 
final do culto matutino) 
UCP- 6-12 anos- desde 9h30min até o término do culto matutino nas 
atividades acima. Reunião plenária nos 4ºs domingos às 18h. 

HELENA ARRUDA LENZ CESAR 02/05 5 ANOS 

BRENDA LA PORTA DE FREITAS SOARES 08/05 12 ANOS 

MARIA CHAVES DO NASCIMENTO 23/05 6 ANOS 

TIA BÁRBARA SATHLER ( Sementinhas) 24/05  

TIA ISABELLA ( Berçário/Cordeirinhos) 30/05  

“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a 

sua misericórdia dura para sempre.” 
                Salmos 136:1  
 

Mamãe, eu queria agradecer 
Por sempre me amar e proteger 
Seus braços são o meu maior 
                       abrigo 
No seu colo estou longe do perigo                          
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