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ESTÁ CONSUMADO!
Mt. 27:45-50

Curioso que muitas vezes lemos a Bíblia sem considerar o tempo. Dá a im-
pressão que algumas narrativas aconteceram rápidas, imediatamente sem que o
tempo tenha passado.

Veja só, o nosso texto começa destacando a questão do tempo. Mateus nos fala
que Jesus passou três horas na cruz. Marcos nos diz que a crucificação começou
na terceira hora. De qualquer forma, é tempo demais, é muito sofrimento, é ver-
dadeira tortura.

Muito significado saber que houve trevas neste tempo. Porque destruição,
morte, pecado e escuridão é trevas mesmo. Por isso, na criação, Deus ordenou
que houvesse luz e houve luz.

Três horas pendurado numa cruz, em meio a escuridão, já havia sido tortura-
do na caminhada, ferido e agonizava.

Chegamos aqui numa frase que é um verdadeiro mistério - "Deus meu, Deus
meu, por que me desamparaste?" (v. 46b). É claro que é difícil explicar, mas preci-
samos refletir.

Primeiro, leia o Salmo 22 e veja como ele começa e como ele se desenvolve.
Esta é uma teoria. Jesus poderia estar, no momento de profunda angústia, lem-
brando da Palavra do Senhor para seu conforto. Lembrando o que Deus falara a
Davi através do Salmo.

Este questionamento de Jesus deixa claro o abandono absoluto! O mundo em
trevas, as dores, o sofrimento do homem Jesus. Perceba que tudo isso tem uma
razão de ser - o seu pecado! O pecado gera e gerou essas consequências - o sofri-
mento de um homem justo.

Aí entramos numa segunda interpretação para esse questionamento de Je-
sus - todo o peso do pecado caiu sobre ele. Essa era a hora. Como se diz no jargão
popular, não foi um "jogo roubado". "Ele era Deus mesmo, então foi mole pra ele". O
momento foi real, o sofrimento foi verdadeiro, a injustiça, a maldade, a destruição
de um justo, de um inocente foi um fato que mudou a história. Que pode mudar a
sua história.

Esse momento de Jesus nos mostra a mais profunda experiência do homem
no que tange ao enfrentamento de dores e de tragédias. Aqueles momentos em
que sentimos que Deus esqueceu de nós. Este momento de Jesus, é um espelho
dos nossos sofrimentos e agonias.

Sobre isso tudo, na narrativa da crucificação, encontramos uma frase que é a
esperança - Está tudo consumado!

Essa é a expressão do vencedor, daquele que levou a cabo a sua tarefa. Não
tem retorno, completei o plano de Deus!

É a mensagem de esperança. Ainda que achemos que Deus nos abandonou,
que Ele não existe, no momento da descrença, da pouca fé, não há dúvida de que,
em Jesus, Deus concede a vitória.

Essa passagem é a história do "homem derrotado ao máximo, mas que contí-
nua aferrando-se a Deus, porque isso foi o que Jesus fez" (Barclay).

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

147 NC – Vencendo vem Jesus
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 47
281 NC – A fronte ensanguentada

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

317 NC – Chamada
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Preciosa Graça”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
340 NC – Santa Comunhão
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

147 NC – Vencendo vem Jesus
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 47
281 NC – A fronte ensanguentada

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

Batismo Infantil

CONSAGRAÇÃO

317 NC – Chamada
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Preciosa Graça”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
340 NC – Santa Comunhão
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Faz brilhar
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 16:15-20
Cântico: Algo Novo

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Não fale

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: Ele continua sendo bom

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 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, analisadas
as condições de nossa cidade, o nível de
vacinação dos membros da igreja e o
parecer da Comissão de Saúde, voltamos
aos cultos matutinos presenciais neste
domingo. Mas, gostaríamos de destacar
alguns pontos fundamentais:
1. Teremos dois cultos matutinos iguais
(às 9h e às 10h30min);

2. A presença só será permitida por
inscrição prévia – telefone da igreja ou
celular do pastor;

3. Todos deverão estar de máscaras,
respeitar o distanciamento no interior do
templo e fazer uso do álcool em gel que
será disponibilizado;

4. Leve água para seu consumo – os
bebedouros da igreja não estarão disponíveis;

5. Fique atento aos dias de vacinação na
cidade para que você não perca a data.

ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DE
PRESBÍTEROS
Está convocada pelo Conselho da Igreja
para reunir-se extraordinariamente
hoje, dia 16 de maio, das 9h às
12h30min, a fim de eleger 02 (dois)
oficiais presbíteros. O Conselho indica,
para reeleição, o nome dos irmãos: Pb.
Eduardo de Oliveira Gouvêa e Pb. Mário
Filipe Bandeira Pereira;



Desde já, busque a orientação do Espírito
Santo para sua escolha, atentando para o
que diz a Palavra de Deus em 1Tm 3:1-13.

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.

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 de A. Ribeiro

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 05
de junho, 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
Dia 16: Lusinete Alves de Almeida (2527-
4369), Maria Bernadete Jucá Neves
(99809-0273), Raquel Tavares Boy da
Silva (2543-3297) e Taynah Pereira
Gonçalves (2537-5400); Dia 18: Aloísio
Sabóia Júnior (2295-0470), Renato Souza
da Costa e Rita de Cassia de Oliveira
Gonçalves (2541-9714); Dia 19: Jorge
Néris da Silva; Dia 20: Anderson do

Nascimento Paulino (2538-1026),
Elainne Christine Crescente Machado
(99354-0302) e Fernando Brito Bispo
(98466-6255).

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.

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
16/05: Presb. Mário Filipe| 23/05:
Presb. Eduardo Gouvêa

Diácono
16/05: Diác. Felipe Silveira e Thiago
Leite. Estágio: Tagore Moraes| Diác.
Aureliano Dutra

23/05: Diác. Leonardo Medeiros e Joaber
Manhães. Estágio: Eduardo Chagas|
Diác. Thiago Leite

Escola Dominical Adultos:
16/05: Presb. Esequias Sales
23/05: Diác. Faustino Nascimento

Comissão de Som:
16/05: Thiago Leite | 23/05: Lucas
Bezerra

Comissão de Saúde:
16/05: Raquel Boy | 23/05: Mário Filipe

ESPERANÇA

Esperança;
Louva-Deus;
Bicho-folha.
Cada região, uma denominação.
Que linda criação!

Um significado,
Bem respeitado.

Esperança!

É acreditar no possível,
No impossível.
É fé,
Oração,
Comunhão.

É ter a certeza de que dias melhores,
Para um futuro próximo virão.

Àquele que crê,
Cristo em nós,
Esperança na Glória!

Herança eterna;
Nossa Salvação.

Graça de Deus em nossas vidas.
Aqueles que esperam no Senhor;
Com amor e dedicação,
Esperança na Glória terão.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VII. O ESPÍRITO SANTO

7. A presença do Espírito Santo na vida do crente é importante por um outro

motivo também. Já entre os judeus antigos havia o costume de validar as

transações com selos (Jeremias 32.9-10). Tendo isto em mente, Paulo escreveu

aos cristãos de Éfeso: “... tendo crido (em Cristo), fostes selados com o Santo

Espírito da promessa...” (Efésios 1.13). E também: “Não entristeçais o Espírito

de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção” (Efésios 4.30). Isto

significa que o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, os que cremos em Cristo;

é a garantia de que lhe pertencemos. Ele nos resgatou, pagou alto preço por nós (I

Pedro 1.18-19), e nos selou com o seu selo. Esta é uma das razões por que podemos

ter absoluta certeza de nossa salvação. Estamos “selados para o dia da redenção”,

o dia da redenção final, o dia da volta de Cristo! Aleluia!

SOMOS TEMPLOS DO ESPÍRITO SANTO

Em I Coríntios 6.19, note que Paulo combate o pecado da impureza sexual

lembrando aos cristãos coríntios, que o estavam cometendo, que seus corpos são

“templos do Espírito Santo”.

Esta lembrança deve prevenir-nos também contra os vícios, a gula, enfim,

tudo que prejudica a saúde física e emocional. Mas, a presença do Espírito Santo

de Deus em nossos corações e em nossas vidas é um convite e a maior ajuda

para a vida de santidade

(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 15– 16 de maio de 2021                                                                                                                                                      

 Enrolado na mentira.  
          “Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer.”   
                                                                     Provérbios 12:22              
          “Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e  
                     vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a  
                                         imagem daquele que o criou;” Colossenses 3:9-10 
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1906-2021 

          A formiguinha Aninha foi a primeira a avistar aquela coisa estranha. Aquilo lá 
longe parecia uma gelatina cor de laranja enorme, brilhante e um pouco transparente. 
O formiguinho Dudu também viu e, curiosos, os dois foram olhar bem de pertinho.  
           E, de perto, a provável “gelatina cor de laranja” parecia mais apetitosa ainda!! 
Aninha colocou uma patinha, a outra, a anteninha, cheirou e. epa.... ficou... 
GRUDADA!!!! SOCORROOOOO!!!!! Não era gelatina, era uma geleca, aquele 
brinquedo molengo que parece uma gosma... ECAAAA!!!Dudu, apavorado, tentava 
puxar a pobre Aninha, mas quanto mais ela se mexia, pior ficava o grude. A solução foi 
Aninha ficar bem quietinha, imóvel e Dudu, com um puxão bem forte libertou a pobre 
formiguinha dessa armadilha.  
                         
         Que sufoco!! A geleca prendeu a formiguinha Aninha, e quanto mais ela se 
mexia, mais ficava presa. Você sabia que na nossa vida, tem uma coisa que é 
capaz de nos complicar e nos enrolar da mesma forma, igual a geleca? É a 
mentira. Quando não falamos a verdade, quando enganamos alguém, isso nos 
deixa presos, e quanto mais mentimos, mais enrolados ficamos. Ela é um grude, 
nos aprisiona e a Bíblia diz que a verdade nos libertará. A mentira tem um grande 
potencial de destruição e por esse motivo, em várias ocasiões, a Bíblia menciona 
que Deus é contra a mentira e ordena o seu povo a não mentir. 
          A história bíblica de Isaque mostra o quanto a mentira é destrutiva. Isaque 
já estava bem velho, não enxergava direito e queria abençoar seu filho Esaú. 
Então chamou Esaú e pediu que, antes, ele preparasse uma refeição especial. 
Rebeca escutou a conversa e queria que Jacó, o outro filho, fosse abençoado 
primeiro. Então Jacó e Rebeca enganaram o velho Isaque. Jacó se disfarçou de 
Esaú e Isaque foi enganado, abençoando Jacó no lugar de Esaú. Sabe o que 
aconteceu com Jacó? Teve que fugir, ir para bem longe da família e nunca mais 
pode ver sua querida mãe. 
          Mentir nos enrola, nos prende, custa caro e nunca é a escolha certa a fazer. 
Sempre devemos falar a verdade.           Bjos, tia Ilda  
                                                                                                                                                                                                
 (saiba mais em Gênesis 27:1-46 / João 8:43-46 / Colossenses 3:5-11)  

 



 
 

 

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!! 
 
                            Vídeo do Marco             
 
1-SAUDAÇÃO: Bom dia!  

Bem-vindos no nome do Senhor!  
                      
2- CÂNTICO - Pedro e Leticia- GRANDE E LARGO  
Grande e largo 
O amor de Jesus e grande e largo 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Brenda 
Nosso Deus é maravilhoso!! 
                       Vamos dizer isso a Ele em oração? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de maio- Ester- Salmos 24:1-5 
 
5-Versículo do mês de maio para memorizar: Maria, Bethina 
 

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

                            Atos 16:31      
           
                    Relembrando: Salmos 27:1a- Ana Beatriz, Daniel   
                             
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi Benincasa 
Vamos agradecer ao nosso Deus pela família, pela saúde 
 e pela vida dos aniversariantes de maio. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 
 
 

 
9– CÂNTICO: Isabella e Inês - Firme vou ficar – (Cânticos de Salvação 
 para Crianças /azul-35/ APEC)  
Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer.  
Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. (BIS) 
Firme sim, firme sim, firme vou ficar! (BIS) 
               
                     Oração do Pai Nosso- Pilar 
 
                          Benção pastoral – Rev Antonio Dusi  
                 Que a semana seja de bençãos para todos! 

                      
                                   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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