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ONDE TEM MALDADE E PECADO AS COISAS NÃO TERMI-
NAM BEM
Mt. 27:11-26

Chegamos ao encontro com Pilatos. Esse encontro era necessário, pois o dese-
jo que havia nas mentes e corações dos principais sacerdotes e os anciões só
seria satisfeito com a morte de Jesus. Por isso eles vão até Pilatos.

A pena de morte só poderia ser aplicada pelo governador romano.
Pilatos os recebe e, de material rápida, vai direto ao ponto - Jesus, você é o rei

dos judeus. Jesus responde: "Tu o dizes". Eles continuam a acusá-lo e ele nada
responde. Tentaram uma acusação de blasfêmia, mas era muito pouco, não pro-
vocaria a reação do tribuno romano. Pilatos os colocaria para fora e, talvez até
dissesse: "vão resolver suas brigas religiosas em outro lugar".

O Evangelho de Lucas nos mostra que eles forjaram uma acusação que tinha
três pontos: 1. Jesus era um revolucionário; 2. Ele incita as pessoas a não pagar
impostos; 3. Ele afirma que é rei. Ou seja, acusações políticas. Agora, implicam
politicamente o governador romano.

Que por sua vez, era um político experiente. Responsável pela província diante
de, ninguém menos que o imperador. Todos os problemas que ele encontrou na
Judeia ele enfrentou e causou muitos outros. Era um homem extremamente
violento. Sua mulher, alertada em sonho, tentou dissuadi-lo de se meter no as-
sunto. Assim ele fez.

Ofereceu ao povo um presente na festa. Escolham vocês quem querem que eu
solte. Trato puramente político. Pilatos lavou as mãos.

Os principais sacerdotes e anciões planejaram a morte de Jesus, ofereceram
acusação, influenciaram politicamente o governante (Pilatos) que chega mesmo
a declarar - "sabia que, por inveja, o tinham entregado". Eles convencem o povo a
pedir a crucificação de Jesus.

Há que ponto a máquina do mal funciona para destruir o homem. Perceba que
ninguém está livre. Aqueles que tramaram tudo isso eram os mestres da religião,
os sabedores da Lei, os líderes do povo. Aqui podemos perceber os males que a
religião pode fazer sofrer as pessoas ainda hoje:

1.O envolvimento com a política distorcendo a verdadeira essência do Evan-
gelho - A Salvação;
2. A perda da sensibilidade para com as coisas de Deus;
3. Igrejas que se tornam poderes financeiros e desejam tem mais poder,
cujos líderes se valem da estrutura eclesiástica e da ingenuidade dos fiéis
para seus próprios propósitos;
4. O distanciamento da essência do Evangelho, ao tratarmos com maldade
as situações da vida.

Por isso, Jesus morreu! Para tratar este mal incurável!
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO - 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

01 NC - Doxologia

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 4
284 NC - Obediência

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana

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

CONSAGRAÇÃO

306 NC - Fidelidade na luta
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: "Qual a tua paixão?"

Mensagem: Rev. Antonio Dusi

DESPEDIDA

153 NC - Amparo Divino
Bênção

Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO - 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Fé

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 24:36-48

Cântico: Ele continua sendo bom

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Faz brilhar

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: Se a tua voz ouvir

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 servimos nossa comunidade local e o
mundo. Nossa missão é adorar ao Se-
nhor em espírito e verdade; fazer e ama-
durecer 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
suspensos. Continuamos transmitindo
pelo canal da Igreja no Youtube toda
nossa programação: Culto Matutino,
Culto Vespertino, Culto das Crianças,
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 CONCESSÃO DE
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.



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

PLENÁRIA DA SAF - DIA 25
MArque em sua agenda a próxima plená-
ria da SAF. Será no domingo, dia 25 de
abril, às 16h no aplicativo Zoom.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - TERÇA
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 - QUARTA
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.

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.

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:

ANIVERSARIANTES
Hoje: Eduardo Ribeiro Rodrigues (EUA),
Sofia Campos Gramático (2542-2149) e
Yan Werner Selau; Dia 19: Keyla Ribeiro
Rodrigues Maggessy (EUA) e Michel
Beltrão Jarque (2558-0328); Dia 20: Mar-
cia de Carvalho Fernandes Jesus Nóbrega
(2541-3229); Dia 21: Mário Filipe Bandei-
ra Pereira (98346-2600); Dia 22: Andréa
Nícia Cortes de Almeida (99639-3886);
Dia 23: Jorge Luiz da Silva Nascimento
(2295-6973) e Marilu Chamorro Ferreira
(2285-3907).

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

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
18/04: Presb. Esequias Sales | 25/04:
Presb. Vitor Camarinha

Diácono
18/04: Estágio - Tagore Silva |Rogério de
Andrade
25/04: Diác. Jorge Sarito|Estágio - Eduar-
do Chagas

Escola Dominical Adultos:
18/04: Profa. Lígia Portes Santos
25/04: Presb. Maurício Buraseska

Comissão de Som:
18/04: Thiago Leite | 25/04: Lucas Be-
zerra

FERIDAS

Não cauterizadas,
Desprendidas de cuidado.
São feridas ainda abertas
Que merecem reparo.

Jesus tocou!
Renovou aquela pele.
Queimou todo mal e a dor!

Em oração,
Sentimento de gratidão,
Pela cura daquele irmão
Que foi restaurado!

Glórias eu Te dou,
De todo coração!
Minha vida, um renovo!
Esmero cuidado de Deus!

Ele curou
Corpo e alma!
Levou cativo o cativeiro
E nos trouxe a calma.

Forte eu estou!
Curado e amado.
Envolvido pelo amor de Deus
Que me livrou de todos os pecados!

Ana Carolina Corval





ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. BOAS OBRAS - CAUSA OU EFEITO?

6. Por que os primeiros seguidores de Cristo, os discípulos, foram chamados
cristãos? (Atos 11.26). Certamente porque seu modo de ser, falar e agir lembrava
o de Cristo! Precisamos recuperar o sentido original deste honroso cognome! Leia
quadro ao lado.

7. No Velho Testamento, lugares, pessoas, animais e objetos separados para o
serviço de Deus eram chamados santos. O termo hebraico significa separado
(Levítico 20.26). No Novo Testamento, os cristãos também são chamados santos
(Ef 1.1). Estão separados para Deus e para Cristo, para serem propriedade sua e
viverem como tais. Quando cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador
e Senhor, tornamo-nos santos, no sentido do termo. Depois, progressivamente,
aprendemos a viver como tais, aprendemos a praticar as boas obras. O processo é
chamado santificação. É obra do Espírito de Cristo ou Espírito Santo, mas com a
nossa participação. Uma das passagens mais importantes sobre o assunto é I
Pedro 1.14-19. Note o seguinte nesta passagem:

· Os verdadeiros filhos de Deus são “filhos da obediência”. Não podem mais
amoldar-se às “paixões” de outrora... (v.14).
· Devem ser santos porque Deus, o Pai, é santo, e “julgará as obras de cada um,
sem acepção de pessoas” (vs. 15-17).
· A grande motivação para a vida de santidade é o preço que Jesus pagou para
resgatar-nos do pecado: o seu próprio sangue (vs.18-19).

8. Outra passagem importante é Tito 2.11-14. Note nesta passagem:

· A graça salvadora de Deus, em Cristo, atua aqui e agora também, “educando-
nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente
século, sensata, justa e piedosamente” (vs.11-12).
· A “bendita esperança” da volta de Cristo nos anima e responsabiliza! (v.13).
· Outra vez, como na passagem anterior, somos lembrados de que Cristo “se
deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um
povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras” (v.14).

(Continua)
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                          O melhor caminho. 
“Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos 

de morte.”   Provérbios 14:12 

                                                                                                    

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

                Foi tudo muito legal ! A excursão estava no final e o grupo de amigos já 
tinha conhecido todo o parque dos bichos . Leões , girafas , macacos , jacarés e 
zebras. De dentro de um jipe todos estavam satisfeitos porque conseguiram ver e 
fotografar cenas super legais da vida selvagem. Estava escurecendo e já deviam 
tomar a decisão de voltar para fora do parque . 
                –Vamos por aqui, eu sei que o caminho de volta é esse ! falou a Julia , 
cheia de certeza.  
                – Non ser nada por aí. Eu non me lembrar de árvore caída... disse 
Stevan , o inglês. 
                A essas alturas Maria só chorava. João , muito esperto e sempre 
atento, lembrou que a cachoeira era no começo do parque e ele estava ouvindo 
barulho de água.  Alarme falso , era só Heloisa ,cheia de sede, colocando água 
no copo.  
              Davi e Henrique pararam de comer as jujubas de tanto nervoso. Será 
que não iam encontrar o caminho ? Pedrinho , Bia e Malu tinham opiniões 
diferentes mas resoveram se entender quando Malu disse que a única chance 
era...O MAPA. Sim , o mapa ! E estava com o ,motorista Diego e seu co piloto Bi 
, quietos como sempre , mas sempre com a solução. E , olhando no mapa , 
conduziram seus turistas para fora do parque em lugar seguro. UFAAAA !! 
 
                 Estar perdido não é nada bom. Estar em um caminho errado que 
só leva para perigos , também não. Na nossa vida devemos prestar 
bastante atenção para tomarmos decisões de caminhos certos. A decisão 
certa , o caminho certo leva para alegria , para a vida.  
                E o caminho certo é Cristo !! Toda decisão que desagrada o 
coração de Deus é erro , é caminho errado. Siga o rumo certo ! Coloque 
Cristo na frente te guiando no caminho certo e não ouça conselhos errados 
que podem levar a morte.                                     Beijos , tia Ilda  
( saiba mais em João 14:4-13/ João 5:37-42) 
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LITURGIA: 

Prelúdio: Pedro , Malu 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! Vamos 
 juntos participar do culto de louvor e adoração a Deus ! 
                      

2- CÂNTICO : Isabela e Inês – Ouvir e obedecer ( Cânticos  
de Salvação para crianças/APEC/vol. vermelho nº10)                
Ninguém deve se esquecer  
Do que Deus na Bíblia diz  
 Mas ouvir e obedecer  
Para sempre ser feliz 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Brenda 
Momento de dizer como nosso Deus é poderoso. 
 
4-Leitura Bíblica no mês de abril- Tiago- Marcos 16:1-7 
 
5-Versículo do mês de abril para memorizar: Daniel ,Luisa , Davi 
 

    “Eu e minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24:15b 
        
  Relembrando:Salmos 119:105- Laura,   
                            Priscila e Manoel ( Igreja Metodista em  Santanésia -Piraí) 
 
6- CÂNTICO :  Pedro e Leticia Paradela- Visitante seja bem vindo!! 
Visitante seja bem vindo, sua presença é um prazer! Com Jesus estamos 
dizendo: “Essa Igreja ama você!” 
 
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria 
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos e lembrar dos aniversariantes 
de abril. 
 

8-Mensagem – tia Ilda 
 

9 – CÂNTICO: Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria em Nova 
Friburgo)-  MISSIONARIOZINHO(Cânticos de Salvação para Crianças 
/azul-48/ APEC)  
Posso ser um missionariozinho e falar de Cristo ao companheirinho 
Posso trabalhar em minha escola 
                          em minhas férias 
                          em minha rua  
                          em minha igreja 
                        Manda-nos pois, Senhor 

 
                      Oração do Pai Nosso- Bárbara Sathler e Laura Heringer 
                          Benção pastoral – Rev Cid Caldas 

Tenham uma semana abençoada!!!!    

                          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  


