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PARTICIPANDO DA CENA

Mt. 27:32

Não sei se você já passou por isso, ser envolvido numa questão que não é
sua, que você não tem nada a ver. Pior de tudo é estar passando num lugar e ser
incluído no problema dos outros.

Essa é a história de Simão, que os Evangelhos de Marcos e Lucas nos dizem
ser Cirineu, ter vindo do campo e pai de dois filhos – Alexandre e Rufo. Pronto,
essa é a história do personagem.

Cirene, a cidade de Simão, ficava no norte da África. Foi citada no Novo
testamento como cidade de Simão, mas também como em Atos como uma das
cidades de onde partiram peregrinos que presenciaram o derramamento do
Espírito Santo (At 1:10). Também participaram da oposição a Estevão (At 6:9).

Simão passa a fazer parte do relato poderoso da crucificação. Ele foi para
Jerusalém no período da Páscoa, provavelmente para participar dela. A viagem
era longínqua e dispendiosa.

Agora, se vê envolvido numa cena que lhe trazia vergonha e indignidade. O
obrigaram a carregar a cruz de Cristo. Não é difícil associar este momento a
palavra de Jesus que nos convida a, cada um, tomar a sua cruz e segui-lo. O
caminho é de vergonha e indignidade pelo pecado. É a certeza de que na vida
teremos aflições, mas Ele venceu o mundo.

Simão, participou do momento supremo de Jesus – sua caminhada até o
Gólgota. É um privilégio, mas Simão sofreu por isso. Carregou um peso que não
era seu; foi exposto diante de tudo e de todos. Não sabemos se ele era um seguidor
de Jesus, mas seguramente podemos concluir que era um homem religioso, por
estar em Jerusalém nesse tempo.

Simão nos ensina o ônus de seguir a Cristo. Não se tratou de ser um mero
observador do que acontecia, precisou dar de si. Foi forçado a carregar aquela
cruz por um tempo.

Esta cena não é gloriosa; Simão não foi promovido, não carregou aquela
cruz por sensibilidade à situação de Jesus; não ganhou medalha. Diz o texto que
os guardas o obrigaram a carregar a cruz.

Não temos como fazer juízos ou tirar conclusões sobre o que Simão teria
pensado ou quem ele era de fato. Contudo, a cena nos remete também ao fato de
que podemos estar na cena com Jesus, sofrer seus sofrimentos e, não o ter como
Senhor e Salvador.

Podemos estar com Jesus, falar com Jesus, mas por obrigação.
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

54 NC – A chegada do Messias
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 22:22-31
262 NC - Contemplação da cruz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

283 NC – Desafio
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Um Tributo”
Mensagem: Rev. Wladymir Soares de
Brito

DESPEDIDA

334 NC - A conversão
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Incomparável

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 15:1-8

Cântico: Te conhecer

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Eu vou construir

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: A paz do Senhor

Bênção

Amém Quíntuplo



REV. WLADYMIR SOARES DE BRITO
É o pregador que o Senhor nos traz nessa
manhã. Pastor da Igreja Presbiteriana
de Jardim Guanabara e Diretor da
Faculdade Mackenzie Rio de Janeiro.
Rev. Wladymir já foi pastor auxiliar em
nossa igreja e é um grande amigo de
nossos pastores. Vem tomar parte na
festa de aniversário do Rev. Miguel e rev.
Diego. Bem-vindo em nome de Jesus.

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

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

ASSEMBLEIA PARA CONCESSÃO DE
EMERÊNCIA
O Conselho da Igreja resolveu convocar
a Assembleia Extraordinária para no
próximo dia 02 de maio, das 9h às
12h30min votar a concessão de
emerência ao Presbítero Esequias Costa
Sales e Diácono Fábio Brochado Severino
da Silva.

MESAS RECEPTORAS E APURADORAS:
o MESA 1 - DE “A” a “H”
Presidente: Pb. Vitor Camarinha da Silva

o MESA 2 - De “I” a “M”
Presidente: Pb. Paulo dos S. Nascimento

o MESA 3 - De “N” a “Z”
Presidente: Pb. André Ricardo Ribeiro

O Conselho providenciou um aplicativo
para que a votação possa se dar de forma
eletrônica e, assim, podermos fazer uma
Assembleia mais rápida e ágil.

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

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 08
de maio, sábado, às 8h30min. Se você
deseja se tornar membro da Igreja, fale
com os pastores, quem sabe não está na
hora de você tomar essa decisão.



ANIVERSARIANTES
Hoje: Rev. Miguel Marques Rodrigues
(2543-5339), Helena Arruda Lenz Cesar
(3251-3554) e Zenilda Dias de Araujo
(3083-4410); Dia 03: Brasil Peres da Silva
(2286-0386), Cláudio Rufino Martins
(2548-8555) e Lucas Caldas Soares da
Silva (Canadá); Dia 04: Dáurea
Gramático (2543-4893), Giovana Romeu
da Silva Pontes (2568-2932) e Vinícius
Amorim Dutra (3083-7677); Dia 05:
Sônia Regina Louro da Silva Leite (2543-
0039) e Vania Maria Corrêa da Costa
(2548-0485); Dia 06: João de Almeida
Fernandes Filho (2255-9296); Dia 07:
Livia Rodrigues Moreira (3874-5198); Dia
08: Brenda da Porta de Freitas Soares
(3281-6658), Jairo Luis Jacques da Matta
(2295-1638) e Rodrigo da Gama Fagundes
(98390-2226).

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, começando às
19h, nossa igreja, sob a liderança da UPH,
se reúne para orar. Nesta oportunidade
oramos por nossas vidas, pelos nossos
pedidos de oração e uns pelos outros.
Você é convidado para ter comunhão e
colocar diante do Senhor as suas
petições. O link da reunião está à
disposição. A reunião está sendo
realizada através do aplicativo Zoom.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as
senhoras se reúnem para orar. É um
trabalho da SAF aberto para toda a Igreja.
Você é convidada a participar. Neste
tempo, a reunião está acontecendo
através do aplicativo Zoom. Essa reunião
dura exatamente uma hora. Você vem,
derrama sua alma diante do Senhor, é
abençoado (a) e volta para seus afazeres.
Bênção não tem medida e vale o esforço.

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

NOVA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO
Como já anunciamos para a Igreja, a fim
de colaborar com a tesouraria e destinar
sua contribuição em conformidade com
o que Deus colocou no seu coração, o
Conselho está sugerindo a você que
deposite os valores discriminando pelos
centavos, da seguinte forma:

ORAI UNS PELOS OUTROS
Se você sabe de alguém em nossa Igreja
que precisa de oração, fale com o pastor
e incluiremos o nome nessa lista de
oração. Estes são os motivos e nomes
daqueles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Claudia Giordano
Barbosa, Cleube Anay de Oliveira
(câncer), Clóvis Scliar (marido da Elzi
Scliar), Dulcineia Pires, Eliane Cristina
Soares, Francisco Antônio (Primo Ligia
Portes), Gabriela Gerusa Leite Weston,
Jaira Botelho Moura, José Eduardo Nucci
(filho do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua
irmã Eulice Magalhães (Neném), Marcos
Muniz, Peggy Barbetta Soares, Rogério
dos Santos Gil (saúde), Stila Borges
Coelho de Sousa e Thor Barros (Neto da
Isa).



3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e
suas filhas Barbara e Luísa (consolação,
orientação no tratamento e sustento
espiritual).
4. MISSIONÁRIOS;
5. DESEMPREGADOS;
6. GRATIDÃO.
7. OUTROS MOTIVOS

CONTRIBUIÇÔES
A contribuição de dízimos e ofertas
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
PIX: 34171181000130

ESCALAS

Presbítero
02/05: Presb. André Ribeiro | 09/05:
Presb. Paulo Nascimento

Diácono
02/05: Diác. Marco Aurélio| Rogério de
Andrade
09/05: Estágio: Glauco Wamburg|
Estágio: Rodrigo Caldas

Escola Dominical Adultos:
02/05: Presb. Eduardo Gouvêa
09/05: Rev. Antonio Dusi

Comissão de Som:
02/05: Marcos Victório | 09/05: Luiz
Felipe Fiuza

PACIÊNCIA

Espere no Senhor
Com todo seu amor!

Nas madrugadas infinitas
De angústias e dores
Peça com clamor!

Jesus dará a ti:
Paciência e resiliência,
Para que prossigas com fé
O caminho necessário
Para o teu desenvolvimento.

Saber esperar no Senhor
Demonstra maturidade cristã,
Sobretudo força,
Para que esperes
Sem saber o real fim.

Deus sabe de todas as coisas
O melhor para cada filho.
Viver junto com Deus
É um presente divino!

Espere no Senhor
Com todo seu amor,
E com louvor,
Jesus te dará
A vida eterna.

Ele enxugará toda
Lágrima de dor
Que percorrestes sobre ti.

Ele te amará de tal maneira
Que irá te envolver com
O Espírito Santo!
E te fortalecerá
Para sempre!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VII. O ESPÍRITO SANTO

O Espírito Santo tem tudo a ver com o arrependimento, a fé, a salvação, a

certeza da salvação, as boas obras, a santificação, enfim, com a presença de

Deus e de Cristo em nosso coração e em nossa vida. Este estudo, portanto, é

muitíssimo importante.

1. A primeira coisa a observar é que esse Espírito não é um estado de espírito,

uma energia ou uma emanação de Deus. O Espírito Santo é uma Pessoa, a terceira

Pessoa da Santíssima Trindade. Provas disto na Bíblia:

· O Espírito Santo tem características de um ser pessoal, tais como: vontade (I

Co 12.11), conhecimento (I Co 2.9-11), linguagem (I Co 2.13), sentimentos

(Rm 15.30).

· O Espírito Santo pode ser tratado como Pessoa. Os homens podem invocá-lo

(Ez 37.9), mentir-lhe (At 5.3), tentá-lo (At 5.9), resistir-lhe (At 7.51),

entristecê-lo (Ef 4.30), blasfemar contra ele (Mt 12.31).

2. Outra coisa importante a saber é que o Espírito Santo é Deus tanto como o

Deus Pai e o Deus Filho. Por isso é chamado: Espírito de Deus (Gn 1.2), Espírito de

Cristo (I Pe 1.11), Espírito Eterno (Hb 9.14), Espírito de Glória ( I Pe 4.14).

3. Que foi que Jesus prometeu aos seus discípulos antes de deixar este mundo?

João 14.16 | Atos 1.4-5

4. De acordo com as promessas de Jesus, que faria o Consolador, o Espírito Santo,

pelos crentes? João 14.26 |João 16.13 | Atos 1.8

(Ver Atos 10.38; 18.28; Romanos 15.13; I Coríntios 4.20; Efésios 3.14-16; I

Tessalonicenses 1.5)

(Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 6 nº 13– 02 de maio de 2021                                                                                                                                                      

                        Todo dia é dia de ajudar 
                   “Respondeu Jesus:... É necessário que façamos as obras daquele que me  
                   enviou enquanto é dia... E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e  
                                          lhe abriu os olhos.” João 9:3a, 4a  ,14   
                 “ Respondeu-lhes:Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem; quem  
                                     tiver comida, faça o mesmo.” Lucas 3:11 

                                                                                                    

Provérbios 14 :12Efésios 4:25 e 30a 
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1906-2021 

               Zuuuummmmm!!! Estava um alvoroço na colmeia. Um dos baldinhos de mel 
caiu das mãozinhas da abelha Nana em cima da asa esquerda da amiga Zezé. O 
especialista nesses assuntos de contusão na asa era o Dr Zeca Zangão e só ele poderia 
ajudar.  
             - Não , vocês estão enganados. Hoje não ! Estou descansando , é minha semana 
de folga e não ajudo ninguém , principalmente porque durmo , durmo e durmo nas folgas . 
Não contem comigo! Para NADA, a não ser para comer e encher minha bela barriga! 
 

           Quem falou que existe dia marcado para sermos prestativos, bons, 
amorosos e amigos. Será que só precisamos fazer o bem nos dias de 
domingo ou quando estamos na igreja?  
            E na escola? E em casa? De que vale ser bonzinho no domingo e 
mauzinho de segunda até sábado? Nós temos muita coisa para oferecer ao 
nosso próximo e podem ter certeza de que, quando Deus nos dá 
capacidade de ajudar alguém , em algum momento Ele coloca esse alguém 
bem pertinho de nós para ser ajudado.  
            Na Bíblia encontramos uma história onde Jesus é criticado pelos 
fariseus porque ajudou uma pessoa num dia “errado”. Era um sábado e 
Jesus e seus discípulos estavam andando quando encontraram um cego 
de nascença. Jesus curou o cego passando em seus olhos uma mistura de 
saliva com terra. Para ensinar a maneira como as pessoas devem agir, 
Jesus se envolvia em situações diferentes. Dessa forma, aqueles que 
estavam presentes eram obrigados a PENSAR e tirar conclusões. Quando 
Jesus fez essa cura num dia de sábado, os fariseus criticaram porque, 
neste dia, os judeus se dedicavam às orações. Não era para fazer nada 
além disso , nem ajudar ninguém. Todo dia é dia de ajudar!                                   
                                                                                             Beijo, tia Ilda 
             (saiba mais em João 9:1-41 / I João 3:17/ Lucas 3:10-11  )    
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LITURGIA: 

Prelúdio: Bethina , Nathan 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! Bem vindos no nome do Senhor!  
                      

2- CÂNTICO – Isabela e Inês – DEUS ME CONHECE (Cânticos de 

Salvação para Crianças /VERMELHO-30/ APEC)  

Um e dois e três quantos são? Os meus cabelos todos?  
Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. 
Meus cabelos todos contou, pois Ele me conhece . 
 Deus me ama e cuida de mim, a Bíblia assim me diz.  
Uma, duas, três quantas são as estrelinhas todas? 
Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. 
As estrelas todas contou. Todas chamou por nome!  
O meu nome sabe também, a Bíblia assim me diz. 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria 
Nosso Deus é maravilhoso, vamos dizer isso a Ele em oração? . 
 
4-Leitura Bíblica no mês de maio- Beatriz- Salmos 24:1-5 
 
5-Versículo do mês de maio para memorizar: Pedro Henrique/ Paulo  
 

    “Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.”  

                            Atos 16:31      
           Relembrando:João14:6- Ester / Davi Benincasa   
                             
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Daniel 
Semana de bênçãos então vamos agradecer . Pela família, pela saúde 
 e pela vida dos aniversariantes de maio. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 
 

 
 

9 – CÂNTICO: Eduardo e Mariane - FÉ e AMOR 
Fé + FÉ , Amor+ Amor 
Quem não tem peça ao Salvador  
Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor 

 
                      Oração do Pai Nosso- tia Catarina  
                          Benção pastoral – Rev Diego Stallone 

 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) 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária)                    
                           Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo 

HELENA ARRUDA LENZ CESAR 02/05 6 ANOS 

MARIA CHAVES DO NASCIMENTO 23/05 7 ANOS 

TIA BÁRBARA SATHLER ( Sementinhas) 24/05  

TIA ISABELLA ( Berçário/Cordeirinhos) 30/05  
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