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PAGANDO O PREÇO DE SEGUIR A JESUS

Mt. 27:57-61

Essa história que Mateus nos conta se trata de um testemunho de fé e de
compromisso com Jesus.

A primeira coisa que precisamos entender é que, segundo os preceitos
judaicos, o corpo de um criminoso crucificado, tinha dois possíveis destinos. Se
não houvesse alguém da família que reclamasse o corpo, ele era abandonado ali,
apodrecia e era comido pelos cães. A outra forma, era a família reivindicar o
corpo para sepultá-lo.

Na crucificação de Jesus, havia ainda dois componentes importantes para
a história. O dia seguinte era um sábado, então ele precisava ser sepultado antes
de começar o sábado. Mas, também, a sua família, não era dali, vinha da Galileia
e, portanto não possuía sepulcro em Jerusalém.

Então entra em cena a pessoa de José de Arimatéia. Um homem de posses
que resolve pagar o preço e cuidar do sepultamento de Jesus.

Lucas nos diz que José de Arimatéia era membro do Sinédrio, Mateus nos
diz que era um homem rico.

É esse homem que deixa de lado sua alta posição e resolve ir até o poder
político e militar e reivindicar o corpo de Jesus. Diz o texto que José foi até Pilatos,
pediu o corpo e alcançou seu objetivo.

É esse homem que revelou não concordar com o posicionamento dos seus
pares (Lc 23:51). Que enfrenta o poder religioso, do qual fazia parte, para agir com
justiça e misericórdia.

É esse homem que renuncia a parte dos seus bens e oferece ao corpo de
Jesus um túmulo novo.

Seu nome ficou gravado na história como alguém que em meio a violência,
assassínio, injustiça e morte se levanta contra o status quo para ser instrumento
de bênção.

Nada o impediu de fazer e agir como seu coração o direcionou. Ele deixou
claro para todos que ficou do lado do “criminoso” crucificado.

Enfrentou ódios, poderes e zombarias, mas fez tudo que estava ao seu alcance
para lidar com a realidade que estava diante dele e clamava por atitude de homens
e mulheres de bem.

O nome disse é testemunho, que não leva em conta os perigos das
circunstâncias e, tendo a consciência cativa do Senhor, age em acordo com o que
Deus quer.

Essa lembrança, essa história, esse testemunho nos chama a atenção e
deve nos impelir para a necessidade de pagarmos o preço de seguir a Jesus nos
comprometendo com uma vida e atitudes que comprovem nossa fé.

Essa é a atitude de um verdadeiro discípulo de Jesus, Repare, que o versículo
57, que inicia esta porção da Palavra, diz exatamente isso – José era discípulo de
Jesus!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

04 NC – Culto à Trindade

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 33:1-9

251 NC – O pão da vida

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

08 NC – Adoração à Trindade

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal IP Botafogo: “Ao teu nome santo, glória”

Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

400 NC - Oração por proteção

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

04 NC – Culto à Trindade
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 33:1-9
251 NC – O pão da vida

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

08 NC – Adoração à Trindade
Oração Diaconal de Dedicação
05 NC - Trindade adorada

EDIFICAÇÃO

Madrigal IP Botafogo: “Ao teu nome santo, glória”
Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

400 NC - Oração por proteção
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ao erguermos as mãos
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 28:16-20
Cântico: Ele é meu e teu Senhor

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Cantarei teu amor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Maurício Buraseska

DESPEDIDA

Cântico: Bênção antiga
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
Estamos reunidos em Assembleia
convocada pelo Conselho da Igreja para
reunir-se extraordinariamente hoje, 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.

IP BOTAFOGO COMPLETARÁ 115 ANOS
No próximo domingo começaremos as
celebrações do aniversário da Igreja. As
expressões musicais da Igreja estão
preparando verdadeiros presentes para
nós, você terá a oportunidade de dar um
presente especial para sua igreja e
vamos agradecer e dizer: “Até aqui nos
ajudou o Senhor”!

CERIMÔNIA DE EMERÊNCIA – A
QUEM HONRA, HONRA!
O Conselho da Igreja convida à Igreja para
a Cerimônia de Concessão do Título de
Emerência aos irmãos Presb. Esequias
Costa Sales e Diác. Fábio Brochado Severino
da Silva que se dará no dia 06 de junho,
próximo domingo, no culto às 10h30min.

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
Hoje: Isabella Martins Jarque (2558-
0328) e Matheus Dias Araujo; Dia 31:
Arthur Henriques Pons (2287-2032),
Maria de Jesus Oliveira da Silva e
Rebecca Heinzle Sathler (2255-3903);
Dia 01: Beatriz Regis de Medeiros (99103-
6881), Guilherme Portes Santos Sobrado
Silva (3217-7653), Maria Aparecida da
Fonseca (2204-1941) e Sonia Cristina
Firmo Simões (99913-3355); Dia 02:
Isabella Rodrigues Maggessy (EUA); Dia
03: David Januário de Macedo (2603-
4946), Flávio André Monteiro Gueiros,
Heloisa da Silveira Costa Hermenegildo
(2542-5270) e Sandra Regina Paredes
Pina da Cunha (2235-0709); Dia 04:
Letícia Paradela Diniz Junqueira
(96801-6446) e Pedro Paradela Diniz
Junqueira (96587-4235).

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
30/05: Presb. Vitor Camarinha
06/06: Presb. Esequias Sales

Diácono
30/05: Diác. Jorge Sarito e Pedro Rocha.
Estágio: Rodrigo Caldas| Diác. Tagore
Silva
06/06: Diác. Thiago Leite e Felipe
Silveira. Estágio: Tagore Silva| Diác.
Rogério de Andrade

Escola Dominical Adultos:
30/05: Sra. Lígia Portes Santos
06/06: Pb. Mauricio Buraseska

Comissão de Som:
30/05: Paulo Nascimento
06/06: Marcos Victório

Comissão de Saúde:
30/05 - 9:00 - Sulamita Manhães | 10:30
- Célia Caldas
06/06 - 9:00 - Mario Filipe | 10:30 -
Raquel Boy

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 Voo 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)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
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                                           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 17– 31 de maio de 2021                                                                                                                                                      

 O ciclo das águas.   
  “O Senhor fez a terra pelo seu poder; estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência 

estendeu os céus.”   Jeremias 10:12 
             “Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das 
        extremidades da terra, ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair os ventos.” 
                                                                         Jeremias 10:13 

 

                                                                                                     
 
 

 

 
 

 

 
                                                                  

 
           

                                                       
. 

 
 
 

           
 

 
 
                                                                           

  

                                                                                                                                                                                                                    
 
 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2021 

            - Amo praia!! Essa aguinha fresquinha! Nem quero ir pra areia! 
             - Mas já está quase na hora de ir pra casa, e aí... Vai ter que atravessar toda a areia que 
deve estar fervendo!!!  
            - Tranquilo, tenho chinelo, nem queimo meu pé! Só sinto um vapor no asfalto da rua, 
estranho.. 
            - Nada estranho! Aula de física lembra?È que está tão quente que a gente sente a 
evaporação que vem do asfalto.   
           - Como é que é?!?! 

 
             Evaporação da água ...  Vocês já repararam como o mundo onde vivemos é 
perfeito? Como tudo foi feito em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio? A 
inteligência de Deus, ninguém pode alcançar, ninguém pode medir!!!  
              Um dos exemplos de como o nosso Deus é sábio está na maneira como fez 
a água ser “renovada” na terra. É o famoso “Ciclo das águas” que aprendemos na 
escola. O jeito como ela vem até nós na forma de chuva e retorna para as nuvens 
na forma de vapor... O profeta Jeremias não frequentou a escola, mas já havia 
observado esse fenômeno (Jr.10: 13). Nosso Deus, o tempo todo, movimenta as 
obras da criação e age nelas.  
             Então, porque hoje em dia os jornais noticiam que a água pode “acabar” na 
terra? Os cientistas sabem e confirmam que a culpa não é da criação perfeita de 
Deus. O homem não tem preservado a natureza. Por isso muitas coisas estranhas 
estão acontecendo. Na verdade, se não cuidarmos, a água que vai faltar é a água 
limpa, a boa para beber. O homem não tem preservado a natureza, e aí, muita coisa 
estranha vem acontecendo. Estamos poluindo os rios e mares, além de gastarmos 
a água que já está tratada, quando deixamos as torneiras abertas à toa. 
            E, quando pensamos em nós mesmos , seres humanos, última criação de 
Deus? Não dá para percebermos o quanto nosso corpo é perfeito? Como cada 
parte cumpre a sua função em equilíbrio? Não fomos criados para as doenças. 
Descuidamos da nossa saúde, nos alimentamos mal e muitas pessoas agridem o 
corpo com cigarros e poluição.  A Bíblia diz, no livro de Jeremias, que “o homem se 
tornou estúpido e não tem saber”. É importante amarmos mais a vida, amarmos as 
obras da criação, amarmos nosso Deus.                           Beijos,   Tia Ilda 
    (saiba mais em Jr 10:12-16 / Jo 1:1-5 / Sl 104: 24-35) 
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LITURGIA: 

Prelúdio: Davi 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!  
 
                                  Vídeo da Heloisa e suas orquídeas  
2- CÂNTICO - Pedro e Letícia  - Deus Grandão 
                              Meu coração é tão pequenininho 
                          Mas cabe dentro dele um Deus grandão (bis) 
O Deus que criou a terra e o mar 
Que desenhou o céu 
Estrelas a brilhar, pois Ele é Deus 
Todo poderoso, Mas escolheu morar dentro do meu 

 
 
 
 
 Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não 
 E com o seu carinho está a me guardar 
 pois Ele é Deus, Todo poderoso, 
 Mas escolheu morar dentro do meu 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria 
Deus é bom sempre e a Ele toda a honra e toda a glória!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de maio- Pedro Ribeiro- Salmos 24:1-5 
5-Versículo do mês de maio para memorizar: Esther, Luísa 
 

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

                            Atos 16:31      
           Relembrando: Salmos 34:8- Lara, Estevão 
                             
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Pedro Henrique 
Agradecendo a Deus pelas bençãos e pela vida dos aniversariantes de junho. 

 
8-Mensagem – tia Ilda 

9– CÂNTICO: Inês e Isabella-AO SENHOR PERTENCE A TERRA (cd Life  
kids 3 /cantando os princípios de Deus/ faixa 3) 
Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém 
O mundo e os que nele habitam e tudo o que na terra se contém. (bis) 
Os céus pertencem a Ele. O sol, pra Sua glória.  
A lua e a natureza, e tudo o que na terra se contém . 
Ao Senhor... 
O tempo e as estações, o dia e a noite também. 
Os homens e todo o universo e tudo o que na terra se contém!               
                     Oração do Pai Nosso- Maria Luisa (Malu) 
                          Benção pastoral – Rev Cid Caldas                  

                                   Aniversariantes de JUNHO 

  "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 

BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS  01/06 12 ANOS 

HELOISA DA SILVEIRA COSTA HERMENEGILDO 03/06 6 ANOS 

TIA SANDRA PINA (Amigos de Jesus) 03/06  

TIA LETÍCIA PARADELA (Cordeirinhos e Sementinhas de Jesus) 04/06  

TIO PEDRO PARADELA (Cordeirinhos) 04/06  

JOÃO MIGUEL PRIMO MOTA 06/06       6 ANOS 

TIA ILDA ( Coordenação geral) 08/06  

 LAURA HERINGER DE MELO SILVA 13/06       4 ANOS 

ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06        8 ANOS 

BETINA VILELA TORRES PINTO BRAVO 18/06         3 ANOS 

TIA JORGIANA (Cordeirinhos) 20/06  

 TIA ESTHER (Amigos de Jesus) 29/06  

TIO LUCAS ( Juvenis por Cristo) 29/06  

O Deus que criou os animais e as plantas 
Os rios e as montanhas apenas com sua voz 
pois Ele é Deus, Todo poderoso, 
 Mas escolheu morar dentro do meu 
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