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DEBOCHE, DESPREZO E INSENSIBILIDADE
Mt. 27:27-31

Violências acontecem de várias maneiras e de várias formas. Jesus as so-
freu ao longo de sua vida, ministério e, no final de sua caminhada entre nós, se
potencializou em forma e conteúdo.

Jesus sofreu violência verbal, da mentira, de acusações falsas, de pressões
vindas dos poderes religiosos. Essa violência, na verdade, veio num crescente
desde o início de seu ministério.

Agora a violência continua sua escalada e passa a ser física. Pilatos manda
açoitar Jesus. Diga-se de passagem, que o açoite romano era uma verdadeira
sessão de tortura. Barclay registra que alguns morriam nessas sessões de tortura
ou perdiam a consciência, tal era o nível da violência física. Depois dessa sessão,
Jesus foi entregue aos soldados.

Importante dizer que os soldados romanos eram jovens oriundos de outros
países. Recrutas que passaram a se divertir com o sofrimento do prisioneiro -
mais violência.

Isso tudo nos ensina sobre o nosso tempo. Tempo em que a violência é dis-
curso, atitude, gesto de desumanidade. Vivemos num sistema violento, insensí-
vel, que despreza o ser humana e debocha de sua dor.

Jesus sofreu isso em toda a sua intensidade. Passou pela morte mais terrí-
vel e concebida pelo homem para gerar dor. Não diminua essa imagem tão vívida
e intensa do que Jesus sofreu. Não é retórica a mensagem da história.

Então isso deve nos levar a reflexão sobre o fato de que não podemos
compactuar com nenhuma forma de violência! Temos que nos livrar dessa cultu-
ra infame que nos leva a concluir ser natural crianças serem assinadas; pessoas
perderem a vida por coisa nenhuma; mulheres serem violentadas, agredidas (físi-
ca e verbalmente) e assinadas.

Também não podemos compactuar com a violência de um sistema que em-
purra jovens para lugar nenhum; que joga famílias no meio da rua.

É preciso dizer NÃO a toda forma de violência.
Mas, também, é preciso refletir sobre o preço e o peso do que Jesus fez por

você. Não minimize o sofrimento que nos trouxe vida. Isso é importante para que
entendamos a gravidade do projeto de Deus para nos salvar, mas também para
viermos em conformidade com a gravidade do que foi a nossa escolha.

A salvação que Jesus oferece exige dignidade de quem a recebe para que
não viva uma mera vida de deboche, desprezo ou insensibilidade.

Para que não seja mais um que, por seus gestos, atitudes e omissões, impõe
flagelos e violência àquele que morreu por nós. Mesmo porque, o efeito é nenhum!
Cristo ressuscitou! O prejuízo é nosso!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO - 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

82 HE - Invocação

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 118:19-29
189 NC - Jerusalém celeste

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana

396 NC - Um ano mais de vida (1ª estrofe)

CONSAGRAÇÃO

303 NC - Pendão Real
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Inês Rufino: "Buscar-me-eis"

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

351 NC - Belas palavras de vida
Bênção

Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO - 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Vim para adorar-te

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 10:11-18

Cântico: Me Derramar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: É de coração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

Cântico: Ele vem pra ti salvar

Bênção

Amém Quíntuplo



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 servi-
mos 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 faze-
mos. 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.

DINÂMICA DAS ASSEMBLEIAS
O Conselho da Igreja analisando o mo-
mento de pandemia e distanciamento
social com a suspensão de atividades
presenciais na igreja e, consciente de
que precisamos também cumprir nos-
sos deveres como Instituição, resolveu
desmembrar as Assembleias que ne-
cessitamos realizar a fim de facilitar a
realização dessas e dar maior comodida-
de aos membros da Igreja.

ASSEMBLEIA PARA EMERÊNCIA

O Conselho da Igreja resolveu convocar a
Assembleia Extraordinária para no próxi-

mo 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 Santos Nas-

cimento

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

O Conselho está providenciando 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 atualiza-
ção do rol de membros da nossa igreja e

continuará a fazê-lo durante este ano.
Um próximo passo necessário é a atuali-

zação dos dados dos membros, por isso
você será contatado para conferir se suas

informações estão atualizadas. Um rol
em dia nos permite aumentar a comu-

nhão 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: Katy Anne Chagas de Freitas (3281-
6658), Vânia de Castro Marangone (2274-
1381) e Vivian Machado Teixeira (2285-
4627); Dia 27:  Vitor Camarinha da Silva
(2541-3375); Dia 28:  Maria da Glória
Pinheiro (2572-6689) e Zenir Carolina de
Castro Monfredo (2542-8500); Dia 29:
Maria Madalena das Graças (2553-1540)
e Zenilda Araújo de Andrade; Dia 30:
Mariza Gonet (2552-5356) e Michele da
Silva Lisboa (2543-4148); Dia 01: Rev.
Diego Brito Stallone de Lima (2146-4996).

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 peti-
ções. 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 se-
nhoras se reúnem para orar. É um traba-
lho 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 exa-
tamente 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 domin-

gos, desde o dia 03 de maio. São 19 adoles-
centes e pré-adolescentes que estão jun-

tos. Hoje tem reunião às 18h30min. Pais
precisamos que vocês deem uma força.

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 ora-
ção. Estes são os motivos e nomes daque-

les que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Claudia

Giordano Barbosa, Cleube Anay de Oli-
veira (câncer), Clóvis Scliar (marido da

Elzi Scliar), Dulcineia Pires, Eliane
Cristina Soares, Francisco Antônio (Pri-

mo Ligia Portes), Gabriela Gerusa Leite
Weston, Jaira Botelho Moura, José Eduar-

do Nucci (filho do Alfredo Nucci), Luzia
Soltez e sua irmã Eulice Magalhães (Ne-

ném), Marcos Muniz, Peggy Barbetta So-
ares, 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



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 Con-

selho está sugerindo a você que deposite
os valores discriminando pelos centavos,

da seguinte forma:

CONTRIBUIÇÔES
A contribuição de dízimos e ofertas ne-
cessárias para o sustento das atividades
e compromissos missionários e minis-
teriais 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
25/04: Presb. Vitor Camarinha | 02/05:
Presb. André Ribeiro

Diácono
25/04: Diác. Jorge Sarito|Estágio - Eduar-
do Chagas 02/05: Diác. Marco
Aurélio|Diác. Rogério de Andrade

Escola Dominical Adultos:
25/04: Presb. Maurício Buraseska
02/05: Presb. Eduardo Gouvêa

Comissão de Som:
25/04: Lucas Bezerra | 02/05: Marcos
Victório

O PODER DO ESPÍRITO SANTO

Seja bem-vindo,
Espírito Santo de Deus,
Venha incendiar meu coração.

Clamo em louvor às alturas,
E escuto os cânticos dos céus
Bater forte em meu coração,
Me envolvendo em emoção.
Renovando a minha energia,
Que antes estava destruída,
Pelo inimigo feroz.

Lágrimas que caem dos meus olhos;
São recolhidas por Ele,
É o agir do Espírito Santo;
Curando meu interior.

Traga-me conforto e consolo.
Preencha, Senhor, o vazio que antes
existira em mim.

Espírito Santo!
É tão doce senti-lo!

E hoje Vôo na plenitude,
No suave toque do seu amor,
Do Espírito Santo de Deus.

Renasci com fôlego de viver.
Sinto o poder de Deus agir.
Espírito Santo,
Venha interceder por mim!

Ana Carolina Corval





ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. BOAS OBRAS - CAUSA OU EFEITO?

9. Em casa, durante a semana, leia Efésios 4.17 a 6.9. Registre por

escrito o que aprender sobre vida cristã, santidade, boas obras.

10. Não é fácil praticar boas obras e viver uma vida verdadeiramente

cristã. De fato, só será possível com a ajuda do Espírito Santo, com

muito estudo Bíblico, com muita oração e a ajuda de uma boa igreja.

Por isso, nossos próximos estudos serão sobre O Espírito Santo, O

Estudo da Bíblia, A Oração, A Igreja.

Conta-se que um soldado dos exércitos de Alexandre, o grande

conquistador grego, desertou, foi capturado e trazido à presença do

seu General. Alexandre lhe perguntou: “Soldado, qual é o seu nome?”

Trêmulo, o soldado respondeu: “Alexandre, senhor.”

“Então - disse-lhe o destemido conquistador - ou você muda de

caráter ou muda de nome!” Dizemo-nos Cristãos. Fazemos jus ao

nome? Nosso caráter assemelha-se ao de Cristo? (Ver II Timóteo 2.3-

4)

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 12– 25 de abril de 2021                                                                                                                                                      

  Davi e eu gostamos de louvar.  
“... Está alguém alegre? Cante louvores.” Tiago 5:13b 

 “ Louvai-o ao som da trombeta; louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes 
 e danças; louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com címbalos 

 sonoros; louvai-o com címbalos retumbantes.” Salmos 150:3-5    

                                                                                                    

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

                  - Maior mico!!! Não gosto de cantar na igreja! Antes da pandemia eu só queria 
ver meus amigos, brincar e ouvir histórias. Nem precisa fazer “isso”, isso de cantar ! 
                - Como assim? Não “precisa”? Você sabia que a música, serve pra alegrar, pra 
unir as pessoas, pra nos ensinar assuntos da Bíblia, para louvar ao nosso Deus?Deixa de 
ser mal humorado! Relaxa, e canta aí! A alegria está no coração de quem já conhece a 
Jesus! Experimenta! Você vai gostar! 

            
           Será que cantar na igreja é mesmo um mico?  
            Na Bíblia lemos que o jovenzinho Davi era uma pessoa cheia de vida e amava 
música alegre, animada e com bastante ritmo! Ele tocava uma espécie de harpa para 
suas ovelhinhas. Isso o deixou tão famoso que o rei Saul, sempre muito nervoso, o 
chamou para acalmá-lo tocando harpa. Mais tarde , quando se tornou rei , Davi 
organizou grupos de canto e música no Templo. Ele colocou alguns músicos 
conhecidos da época, Asafe, Hemã e Jedutum  à frente de 4 mil cantores e músicos. 
Além disso, chamou 288 especialistas, que treinavam e supervisionavam o grupo.  
Dá pra imaginar 4 mil cantores e músicos no Templo? Um super coral!  
              Além disso, Davi também era inventor de instrumentos musicais. Ele foi 
mesmo um artista de talento! Fazia instrumentos, era poeta, compositor e músico.  
Naquela época os instrumentos de cordas eram as harpas e outros um pouco 
desconhecidos como alaúdes, saltérios e uns com dez cordas. Entre os 
instrumentos de metal e de sopro estavam, a flauta, a buzina, as trombetas (que 
eram ‘tocadas alto’) e uma flautinha chamada pífaro. Na percussão existiam 
pandeiros e sistros, uma espécie de chocalho. Também havia címbalos (dois 
“pratos” de bronze com alça de couro) pequenos “de som melodioso” e maiores 
chamados “címbalos retumbantes”.  
           A música tem o poder de nos fazer esquecer as preocupações da vida, e 
cantar pode ser uma maneira de nos acalmar. Além disso, cantar é uma maneira de 
expressar nossa fé e amor a Deus. É quando a música se chama LOUVOR! Então 
vamos louvar!                         Bjo Tia Ilda                                
 (saiba mais em Salmos 150/  1 Crônicas 23:5; 25:1, 6, 7/ Números 10:10/  Salmos 96 e 113  )                         
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LITURGIA: 

Prelúdio: Isabella  - 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 - A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO 
 ( cd Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira/ faixas 4 e 14)  
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém!  

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Felipe 
Nosso Deus é maravilhoso, vamos dizer isso a Ele em oração? . 
 
4-Leitura Bíblica no mês de abril- Laura- Marcos 16:1-7 
 
5-Versículo do mês de abril para memorizar: Helena/Daniela e Matheus 
 

    “Eu e minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24:15b 
        
  Relembrando:Salmos Salmos 119:11- Maria, Davi   
                             
 
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Bethina 
Semana de bênçãos então vamos agradecer . Pela família, pela saúde 
 e pela vida dos aniversariantes de abril. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 
 
 
 

9 – 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 
 
                      Oração do Pai Nosso- Helena , Daniela  e família 
                          Benção pastoral – Rev Cid Caldas 
 

                        Tenham uma semana de paz e alegrias!!!!    

                      
 
                                    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 (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 

TIA RITA GABRIELLA  ( Sementinhas de Jesus) 11/04  

DANIELA ARRUDA LENZ CÉSAR 12/04 3 ANOS 

YAN WERNER SELAU 18/04 4 ANOS 

TIA KATY ANNE  (Sementinhas de Jesus) 25/04  
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