
 09 de maio de 2021
Ano CXV :: nº 42



QUE IMAGEM VOCÊ TEM DA CRUCIFICAÇÃO DE JESUS?

Mt. 27:33-44

O texto de hoje é tão cheio de gravidade, realidade e significado que a sim-

ples descrição do ocorrido nos enche de tristeza e vergonha. Mas, é exatamente

isso, que confere a história todo o significado para nossas vidas.

O absurdo da situação, a violência, a injustiça, a infâmia, a maldade, a sor-

didez do todo nos colocam na cena como um dos operadores da morte de Jesus.

Contudo, essa história nos confere SALVAÇÃO.

Quando um criminoso era condenado a pena levava à crucificação. O costu-

me romano era que o próprio condenado levasse em suas costas a parte horizontal

da cruz em que seria pregado. A acusação era escrita sobre uma madeira e pen-

durada no pescoço do sentenciado ou um soldado a levava na frente do cortejo.

Na liturgia da crucificação, os soldados faziam questão de levar o apenado a

andar pelos caminhos mais longos até chegar o lugar da crucificação, om o objetivo

de que o maior número de pessoas pudessem ver e, assim serem "educadas" quanto

as consequências para aqueles que se levantavam contra o poder dominante.

Ao chegar ao lugar da crucificação, neste caso, no lúgubre lugar chamado

Gólgota (Lugar da Caveira), o prisioneiro tinha suas mãos pregadas na cruz e os

pés atados. Era comum se oferecer um cálice com uma substância analgésica,

para aliviar as dores que eram lancinantes. As mulheres abastadas de Jerusalém

faziam isso como uma "ação social". Jesus se recusou a tomar esse cálice. Nada o

afastaria ou minoraria seu sofrimento em nosso favor.

Seu foco não estava em sua condição e sofrimento, mas na tarefa de supor-

tar sobre si as nossas dores e pecados.

Para expor ainda mais a condição dos homens, o texto nos fala da zombaria

e piadas dos homens que passavam, das autoridades judaicas, dos soldados e, até

dos ladrões crucificados ao seu lado. O ser humano mostrando toda a sua incapa-

cidade de lidar com a maldade do coração e com a realidade posta diante de si.

Jesus não descer da cruz não era sinônimo de impossibilidade, era a mani-

festação da Sua Glória.

Para os homens, poder é só força e ação. Para Jesus, a origem primeira é

amor sacrificial!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO - 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

52 NC - Glória e coroação

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 98
115 NC - Unido com Cristo

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana

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

CONSAGRAÇÃO

49 NC - Sempre vencendo
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: "Olhai Além"

Mensagem: Rev. Cid Pereira Caldas

DESPEDIDA

397 NC - Por minha boa mãe
Bênção

Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO - 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Maravilhosa Graça

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 17

Cântico: Te louvarei

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Rei das nações

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

Cântico: Vou seguir com fé

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, 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.

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.

ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DE
PRESBÍTEROS
Está convocada pelo Conselho da Igreja
para reunir-se extraordinariamente no
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 Ribeiro

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.

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.

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.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Marinalva Borges dos Santos e
Elenice Arruda (2565-7086); Dia 10:
Sylvia Regina Campos Camarinha
(Portugal); Dia 11: Luzimar Ferreira dos
Santos (2295-5929) e Rita Gabriella Lobo
Arruda (3251-3554); Dia 14: Helena
Gonçalves Francisco (2208-3067) e Marli
Alves Lima Silva (2551-9147); Dia 15:
Luciano Fernandes da Silva (2295-9898).

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

09/05: Presb. Paulo Nascimento | 16/

05: Presb. Mário Filipe

Diácono

09/05: Estágio: Glauco Wamburg|

Estágio: Rodrigo Caldas

16/05: Diác. Felipe Silveira| Diác.

Aureliano Dutra

Escola Dominical Adultos:

09/05: Rev. Antonio Dusi

16/05: Presb. Esequias Sales

Comissão de Som:

09/05: Luiz Felipe Fiuza | 16/05: Thiago

Leite

MÃE

 Nova flor desabrocha,
Nova vida se inicia,
No início, tempestade;
Com o passar dos dias: pseudocalmaria.

Rosas, margaridas, orquídeas ou tulipas,
São elas, mães, que se anunciam.
Tão raras e únicas.
Jardins de sentimentos
Organizados e enfileirados
Que, dia a dia,
precisam ser regados.

Cada uma do seu jeito.
Cada uma da sua forma.
Aliás, não existe forma.
Ser mãe é abstrato, intangível,
É forte. Insensato!

Ser mãe é atravessar obstáculos
Sem receitas pré-estabelecidas.
É amor que transborda,
É paz que se anuncia.
Às vezes é, também, ventania.

Calmaria temporária,
Preocupação diária,
Do filho que cresce e admira.

Sonhos às vezes adiados,
Daquela mãezinha menina.
Mas que são superados
Cada vez que bate a porta,
O sorriso do filho amado que se cria.

Ser mãe é dádiva divina.
É único e suave.
É Passagem só de ida,
De uma viagem maravilhosa,
Para uma família.

 Feliz Dia das Mães.
Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VII. O ESPÍRITO SANTO

5. Jesus disse: “Vim do Pai e entrei no mundo; todavia, deixo o mundo e vou para o
Pai” (João 16.28). Falava de sua encarnação, vida terrena e ascensão. Enquanto
esteve no mundo, encarnado, ele viveu na Palestina. Seus contemporâneos e
conterrâneos podiam vê-lo, tocá-lo, falar com ele, mesmo depois de sua morte e
ressurreição (João 20.26-27; Atos Atos 1.3-4,9). O Espírito Santo também veio do
Pai e entrou no mundo. Mas não se encarnou, não se restringiu a uma época ou
a uma região. Jesus e os apóstolos claramente ensinaram que o Espírito Santo
habita nos crentes. Sua presença é espiritual e invisível, mas tão real como foi a
de Jesus na Palestina. Leia João 14.16-17,23; I Coríntios 6.19; Efésios 2.22.

6. Há uma passagem bíblica que, melhor do que qualquer outra, descreve a luta
ou batalha espiritual que os crentes enfrentam durante o processo de
crescimento espiritual e santificação. Esta passagem é Gálatas 5.16 - 25. Note:

· A carne é a natureza humana, tendente para o mal, pecaminosa. Mesmo
convertidos a Cristo, nós ainda a temos. Sozinhos, não a dominamos...

· O Espírito referido é o Espírito Santo, que, como vimos, habita em nós desde
a nossa conversão a Cristo.

· “A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos
entre si...” Há uma batalha espiritual dentro de nós (Rm 7.18-19).

· Paulo diz (v.16): “Andai no Espírito, e jamais satisfareis à concupiscência (desejo)
da carne...” Andar no Espírito significa depender do Espírito, deixar-se guiar
pelo Espírito, contar com sua ajuda, o tempo todo. Paulo acrescenta: “Se
sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei” (v.18). Estão sob a lei os que
ainda pensam que podem se salvar tentando guardar os mandamentos; os
que ainda leem: “Não faça...” e acham que serão capazes de não fazer...

· Em seguida, Paulo lista algumas “obras da carne” (pecados que a carne
eventualmente comete) e o “fruto do Espírito” (virtudes que o Espírito
desenvolve no coração e na vida do crente).

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 14– 09 de maio de 2021                                                                                                                                                      

 Deus vai sustentar a mãe que tem fé.   
 “...A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará...” 

 I Reis 17:14 
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1906-2021 

              Com uma mão ela mexia o brigadeiro da festa, com a outra clicava o teclado 
para enviar um recado pelo Whatzapp, mas de olho no relógio porque tinha que pegar 
Maria na escola no ensino híbrido , já se organizando para colocá-la no banho assim que 
chegasse . Não sem antes passar no mercado porque tinha leite na promoção. Como a 
Isa era pequenininha e estava no berço dormindo, ela pegou no colo com cuidado e 
ajeitou na cadeirinha do carro sem despertá-la. 
           No caminho passou na papelaria para pegar o livro que faltava da lista de material. 
E também no clube, para deixar o Henrique no judô. Aliás, o Henrique não conseguia 
vestir o quimono sozinho e não tomava o leite se não tivesse sendo vigiado. Retornando, 
passou na lavanderia e pegou o terno do esposo. Já em casa, como a Isa tinha acordado, 
sentou um pouquinho para amamentá-la, enquanto vigiava o banho da Maria e ao mesmo 
tempo o relógio, porque precisava buscar o Henrique no clube. E, olha que o dia ainda 
estava só na metade!!!! UFA! 

           
             As mães da Bíblia também faziam muitas coisas, às vezes ao mesmo 
tempo, sempre demonstrando força, determinação, coragem, sabedoria e uma 
grande capacidade de se desdobrar em mil pessoas ao mesmo tempo.  
             A história de uma destas mães é contada no livro de I Reis, onde fala da 
vida do profeta Elias. A Bíblia conta que essa mãe vivia numa época de grande 
dificuldade de dinheiro e num lugar que estava sendo governado por um rei que 
preferia estar afastado de Deus. Ela era muito pobre, mãe de um menino e morava 
só com ele porque seu marido tinha morrido. Ela trabalhava muito, tanto que Elias a 
encontrou fazendo um serviço muito cansativo e pesado: estava apanhando lenha. 
Mas também armazenava alimentos e cozinhava. Ela tinha só um pouquinho de 
farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. Deus mandou que Elias 
fosse ao encontro desta viúva porque, mesmo só com um pouco de alimento, Deus 
conhecia a capacidade de obediência, generosidade e fé dessa mãe. Ela foi 
bastante corajosa e obediente e foi recompensada por Deus, que não deixou que 
faltasse alimento nem vida para ela e o filho. Hoje em dia as mães também 
trabalham bastante ,  no dia a dia desse momento de pandemia. Não tem sido fácil! 
Parabéns para todas as mães, exemplos de força dentro das nossas casas. 
                                              Bjos, tia Ilda 

(saiba mais em I Reis 17:8-24/Efésios 6:1-4/Provérbios 31:10-31) 
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LITURGIA: 

Prelúdio: Maria 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 da Maria              
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bom dia para as mamães nesse  

dia tão especial! Bem-vindos no nome do Senhor!  
                      

2- CÂNTICO - Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria  
em Nova Friburgo) - Mamãe Especial (Yasmin Verissimo) 

 Ela é muito legal 
 O seu jeito é sensacional 
 Cuida de mim com tanto amor 
 E me ensina a andar nos caminhos do Senhor 
                                              Eu rio das suas brincadeiras. 
                                              É uma grande companheira. 
                                      Quero lhe dar o meu amor todos os dias! 
                  Mãe, mamãe:  Você é especial é sem igual! 
                  Mãe, mamãe: Sei que Deus fez você pra mim! 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria Luisa (Malu) 
Momento de dizer como Deus é maravilhoso! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de maio- Clara- Salmos 24:1-5 
 
5-Versículo do mês de maio para memorizar: Helena / Pilar  
 

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

                            Atos 16:31      
           Relembrando:Mateus 6:33- Esther / Bethina   
                             
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- Homenagem ás mães – Pedro Henrique e Maria Luisa  
 

10– CÂNTICO: Isabella e Inês - Mamãe, Eu Queria Agradecer(Os Pequerruchos)                                                
Mamãe, eu não sei o que dizer 

Eu não sei o que eu seria sem você 
Você me deu amor, me deu carinho 
E hoje eu agradeço com um beijinho 

 
Mamãe, serei sempre o seu bebê 
De agora até quando eu crescer 
Te amo do fundo do coração 
Por isso hoje eu canto essa canção 
               

                     Oração do Pai Nosso- Maria  
                          Benção pastoral – Rev Cid Caldas  

 Diga para quem está com você: “Eu te amo e te desejo uma 
semana de  paz com Jesus no coração!” 

                      
                                   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  

      Mamãe, eu queria agradecer 
      Por sempre me amar e proteger 
      Seus braços são o meu maior abrigo 
      No seu colo estou longe do perigo                          
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