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O CENÁRIO MUDA
Mt. 27:51-56

Gostaria que você lesse essa passagem com muita atenção, pois ela traz
cenários muito distintos e edificantes.

O primeiro cenário nos traz coisas que aconteceram e que são surpreen-
dentes: o véu do templo rasgado e sepulcros abertos.

Ação poderosa de Deus que nos enche de Sua presença, visto que o véu do
templo que se rasgou separava o lugar chamado de santíssimo, lugar onde o Espí-
rito de Deus estava. Na morte de Jesus, o véu rasgado nos sinaliza que agora
temos livre acesso a Deus. É o amor de Deus escondido que finalmente foi revela-
do - todos podem chegar à presença de Deus.

Ação maravilhosa que nos libertou da morte ao abrirem-se os sepulcros.
Jesus venceu e destruiu o poder da morte. Esta é a mensagem. O Jesus que vive,
nos deu vida.

O segundo cenário que o texto nos traz é a conversão do centurião. Centurião
era um posto na carreira militar. Era um comandante, alguém que tinha poderio
militar. É exatamente esse líder militar o primeiro fruto da cruz de Cristo. Não é
de menos lembrar do que o próprio Jesus disse: "E eu, quando for levantado da
terra, atrairei todos a mim mesmo." (Jo 12:32)

O terceiro cenário nos mostra que os discípulos foram embora, e de forma
muito singela, nos mostra que as mulheres permaneceram ali, observando de
longe. Gente que seguiu Jesus desde a Galileia, mulheres que o serviram. Mu-
lheres que tinham história, que Mateus faz questão de citar os nomes e relações
familiares.

Gente que em seu silêncio, independente das circunstâncias, estão ali,
próximas a Jesus. Mulheres presentes na crucificação e testemunhas primeiras
da ressurreição de Jesus.

Vivemos num mundo que categoriza, hierarquiza e discrimina pessoas.
Não quero fazer uma abordagem sexista, mas é um cenário para nos levar a refle-
tir sobre o papel da mulher na história e em nosso tempo.

Perceba que toda essa narrativa, todos os cenários trazidos, nos tiram do
lugar comum e da zona de conforto. Assim é a presença de Jesus. Traz reflexão,
acaba com a acomodação, véus se rasgam, sepulcros se abrem, poderosos se ren-
dem diante da Sua presença e mulheres, a chamada posição baixa da sociedade,
se fazem presentes.

Estar na presença de Jesus nos aproxima de Deus, por ser Ele o próprio
Filho de Deus.

Estar em Sua presença abala e transforma a criação e a ordem das coisas
- a morte é vencida e estamos em Sua presença.

Estar em Sua presença atinge nossas relações e a forma como vemos as
pessoas.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO - 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

81 NC - Súplica ao Espírito Santo

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 104 :1-9

86 NC - Espírito do Eterno Deus

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

56 NC - Ação de Graças

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro da SAF Botafogo: "Amparo Divino"

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

297 NC - A chamada final

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO - 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

81 NC - Súplica ao Espírito Santo

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 104 :1-9
86 NC - Espírito do Eterno Deus

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana

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

CONSAGRAÇÃO

56 NC - Ação de Graças
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro da SAF Botafogo: "Amparo Divino"

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

297 NC - A chamada final
Bênção

Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO - 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Quão grande é o meu Deus
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 20:19-23
Cântico: Coração Quebrantado

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Ao Único

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antonio Dusi

DESPEDIDA

Cântico: Doce Nome
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
DIÁCONOS
Está convocada pelo Conselho da Igreja
para reunir-se extraordinariamente no
dia 30 de maio, das 9h às 12h30min, a
fim de eleger 06 (seis) oficiais diáconos.
Ás 12hs a votação será encerrada e se
procederá apuração, leitura e aprovação
da ata. O Conselho indica:



1. Para reeleição, o nome dos irmãos:
Diác. Joaber Manhães Sales e Leonardo
Coelho de Medeiros;
2. Para eleição, o nome dos irmãos:
Eduardo Alves Chagas, Glauco André
Fonseca Wamburg, Rodrigo Pina Caldas
e Tagore Martins de Morais Lima.

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.

MESA RECEPTORA E APURADORA: Pb.
Vitor Camarinha da Silva (Presidente),
Pb. Paulo dos Santos Nascimento e  Pb.
André Ricardo de Almeida 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 23: Maria Chaves do Nascimento
(3215-3981); Dia 24: Alexandre Cunha
Barros (3181-1176), Barbara Sathler
Pereira (98346-2600), Liandro de

Almeida Azeredo Lobo (2295-1362),
Lindalva Maria Glass (2295-0021) e
Marcelo Teixeira (2567-9736); Dia 25:
Giselle Meireles Vianna Cardoso (3477-
3507); Dia 26: Leonardo Coelho de
Medeiros (99103-6881); Dia 27:
Antonieta Pinheiro de Araújo
Nascimento (3025-0703) e Luiz Carlos
dos Santos Batista (2542-4560); Dia 28:
Maria da Glória Arruda (2527-0128).

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), 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
23/05: Presb. Eduardo Gouvêa
30/05: Presb. Vitor Camarinha

Diácono
23/05: Diác. Leonardo Medeiros e Joaber
Manhães. Estágio: Eduardo Chagas|
Diác. Thiago Leite
30/05: Diác. Jorge Sarito e Pedro Rocha.
Estágio: Rodrigo Caldas| Diác. Tagore
Silva

Escola Dominical Adultos:
23/05: Diác. Faustino Nascimento
30/05: Sra. Lígia Portes Santos

Comissão de Som:
23/05: Lucas Bezerra
30/05: Paulo Nascimento

Comissão de Saúde:
23/05 - Mario Filipe | Raquel Boy
30/05 - Sulamita Manhães | Célia Caldas

COMUNHÃO

É tempo de união,
De consolação,
Para aqueles que sentem dor,
Ofertaremos mais amor.

Um amor genuíno,
Elementar.
Sem querer tramar,
Apenas orar.

Por aqueles que choram,
Devolva, Senhor,
A Luz no olhar;
O brilho do propósito,
Que está a nos aguardar.

Graças vivemos,
A Deus, glória, daremos.
Refresca-nos Senhor,
Nossa Alma a ti!

Com Louvor e amor,
Em orações,
Juntos, tão logo, estaremos.

Perseveraremos na doutrina,
Na comunhão, no partir do pão.
Dias gloriosos tomarão conta deste lugar.
E o brilho voltarás a Reinar.
Nos olhos de cada irmão.
Basta confiar!

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)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 16– 23 de maio de 2021                                                                                                                                                      

 A Terra e seus movimentos.   
  “O Senhor fez a terra pelo seu poder; estabeleceu o mundo por sua sabedoria e 

com sua inteligência estendeu os céus.” Jeremias 10:12 
     “Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do 

céu:...” Eclesiastes 3:1 
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1906-2021 

          - Nossa Elzinha, eu sempre digo: o dia devia ter 40 horas! Não consigo fazer 
tudo só com 24 horas.  
          - Que 24 horas?!? Como assim? Eu hein, Vadinho... Você esqueceu que as 
pessoas dormem? No seu caso, dorme até demais!!!! E aí, sobram umas18 horas para 
fazermos as coisas. 
           - Então... Por isso que eu disse que preciso que o dia tenha mais horas! Tem 
que dar tempo de dormir muito e ainda fazer tudo o que preciso fazer... 
            - KKKKKK! Vadinho, será que o tempo tem que ser maior ou você tem que se 
organizar e usar melhor as 18 horas que tem? Deus fez tudo muito certinho, menino! 
Tem o tempo de estar acordado, fazendo coisas, e o tempo de estar dormindo, 
descansando, que ninguém é de ferro!! 

 
         Sem que a gente perceba, o nosso planeta se move no espaço. Ele 
faz pelo menos 14 movimentos, mas os mais importantes são a rotação e 
a translação.  
           Na rotação a Terra gira em seu próprio eixo há 1660 Km/h e a gente 
nem percebe, não é o máximo? Esse giro dura 24h e promove a divisão 
dos dias e noites. Quando Deus criou o mundo, com muita sabedoria, 
promoveu essa divisão, momentos iluminados pelo sol, os dias, e outros 
bem escurinhos, sem sol, as noites. E, como Deus nos conhece, Ele sabe 
que precisamos descansar. Nada como um quartinho bem escurinho e 
um lugar para o descanso, tão importantes para recarregar as energias!  
           Na translação a Terra se move ao redor do Sol junto com os outros 
planetas e isso dura em torno de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos. 
Durante esse tempo as estações se sucedem, ajudando no crescimento 
das plantas e interferindo na vida dos animais e dos homens. 
Movimentos que nem sentimos, nos ajudando a viver melhor.  
                    Obrigada Deus criador!!                   Bjo, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                     
(saiba mais em Jr 10:12-16/ Jo 1:1-5/ Sl 104: 24-35/ Eclesiastes 3:1-8) 
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LITURGIA: 

Prelúdio: Pedro e Letícia - 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 Pedro e Fred             
 
1-SAUDAÇÃO: Bom dia!  

Bem-vindos no nome do Senhor!  
                      

2- CÂNTICO - Isabela e Inês – É FACIL DE ENTENDER  (Cânticos de 

Salvação para Crianças /AMARELO-27/ APEC)  

É facil de entender, tão claro como a luz:  
“Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz”.  
 
É crer só nele agora de todo coração  
Crianças sem demora aceitai a salvação. 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Paulo 
Deus é bom sempre e a Ele toda a honra e toda a glória!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de maio- Davi- Salmos 24:1-5 
 
5-Versículo do mês de maio para memorizar: Daniel, Erik 
 

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

                            Atos 16:31      
           
     Relembrando: Salmos 119:105- Pedro Barbosa e  Ana Beatriz,  
                             
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Beatriz 
Vamos agradecer ao nosso Deus pela família, pela saúde 
 e pela vida dos aniversariantes de maio. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 

 

9– CÂNTICO: Tagore- EU PRECISO DE VOCÊ  

Eu preciso de você, você precisa de mim 
Nós precisamos de Cristo até o fim ( BIS ) 
Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar ( BIS) 
               
                     Oração do Pai Nosso- Tia Esther 
 
                          Benção pastoral – Rev Diego Stallone  
                 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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