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TÁ DE BRINCADEIRA?
Mt. 27:62-66

Essa história começa de uma maneira muito curiosa, ou melhor, revela
uma hipocrisia religiosa tão grande que precisa ser desmascarada. Porque o
hipócrita que reside dentro de nós precisa ser revelado.

Veja bem que o texto diz que, no dia seguinte, preste atenção – No dia
seguinte! Os principais sacerdotes e fariseus foram ter com Pilatos para
reivindicar uma guarda para, junto com eles, vigiar o túmulo.

Pois bem, o dia seguinte era o sábado. Dia de descanso, dia de não fazer
qualquer coisa que não fosse o culto, dia em que o trabalho não era permitido.
Exatamente quem deveria dar o exemplo; exatamente quem impingia o maior
peso sobre o povo quanto a guarda do sábado; exatamente quem vigiou, reclamou
e acusou Jesus de quebrar o sábado, está agora, com o objetivo de ver cumprido
seus maus desejos, quebrando o sábado que tanto defendiam.

Quebraram seus próprios princípios religiosos para realizar o mal. Para ter
a certeza de que o mal planejado não seria derrotado no final. Convido você à não
os julgar, mas olhar para dentro, deixar o Espírito Santo lhe perscrutar a fim de
reconhecer que muitas vezes abandonamos a Palavra de Deus, a vontade Deus,
aquilo que aprendemos de Jesus para levar a cabo a agenda da maldade do nosso
próprio coração.

É isso que esse texto primeiramente nos mostra. Não se esconda atrás das
suas convicções religiosas para se enganar e enganar os outros porque a Deus
não conseguimos enganar. Mas, também não relegue a segundo plano os princípios
de sua fé em Jesus abrindo espaço para seus maus desejos, estratagemas e toda
sorte de pecados que conseguimos conceber. Jesus não é um acessório que
usamos quando queremos e descartamos quando não precisamos. Estamos falando
do próprio Deus que tudo sabe, que tudo pode e que tudo vê.

Agora perceba a reação de Pilatos: “Toma os guardas, guardem como vocês
quiserem”. Isso pode nos levar a entender que Pilatos estava dizendo para eles:
“Quer guardar? Vão lá, não estou nem aí para isso”! Mas também nos sugere que
poderia dizer, ainda que não conscientemente: “Levem a guarda e vejam se
conseguem manter Jesus no sepulcro”!

Agora, o texto nos mostra, pelo desenrolar posterior que NADA nem NINGUÉM
podem prender ou deter Jesus. A morte não conseguiu, que dizer dos homens.

Achar que Jesus pode ser detido, que a Igreja pode ser imobilizada, que o
Evangelho pode ser amordaçado e eliminado? Tá de brincadeira!

As portas do inferno não prevalecerão. Por isso, a minha oração, é que não
sejamos encontrados “lutando” contra a obra de Deus, nem contra o senhorio de
Jesus.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

132 HE – Louvores a Deus

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 130

300 NC – Igreja militante

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

311 NC – Avante, ó crentes

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Salmo 142”

Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

299 NC - Renovação

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

132 HE – Louvores a Deus
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 130
300 NC – Igreja militante

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

311 NC – Avante, ó crentes
Oração Diaconal de Dedicação
400-A - Ofertório

CERIMÔNIA DE EMERÊNCIA

Palavras Institucionais
Leitura do Diploma dos eméritos
Oração de Gratidão

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Salmo 142”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

299 NC - Renovação
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Jesus em tua presença
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 3:20-35
Cântico: Sobre as águas

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Louvemos ao Senhor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: A paz do Senhor
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.

CERIMÔNIA DE EMERÊNCIA – A
QUEM HONRA, HONRA!
Hoje, no culto às 10h30min realizaremos
a cerimônia de Concessão do Título de
Emerência aos irmãos Presb. Esequias
Costa Sales e Diác. Fábio Brochado
Severino da Silva.

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.



IP BOTAFOGO COMPLETARÁ 115 ANOS
Hoje 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”!

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 03
de julho, 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: João Miguel Primo Mouta; Dia
07:Camila Manhães Fernandes Nóbrega
(3831-7898) e Fernanda Viviani de Paula;
Dia 08: Ilda Marques de Andrade (2568-
5501); Dia 10: Flávia Soares de Macêdo
(3139-6117) e Helena Ferreira Silveira
(3579-7069); Dia 11: Bernadete Matos
Souto de Araújo (2205-8137) e Marcelo
Kenji Marques Ishihara (2553-1540); Dia
12: Antonia Regina Theodosio de Souza
(2485-4618), Elaine da Silva Vianna
(2579-1575), Alesandro de Oliveira
Nascimento (96735-8983), François
Carvalho de Paiva (3435-4284), Nelson

de Saboia (2275-6381) e Tatiane Pinheiro
Freitas (2551-4793).

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),
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
06/06: Presb. Esequias Sales
13/06: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
06/06: Diác. Thiago Leite e Felipe
Silveira. Estágio: Tagore Silva| Diác.
Rogério de Andrade
13/06: Diác. Leonardo Medeiros, Joaber
Sales. Estágio: Eduardo Chagas | Diác.
Aureliano Dutra

Escola Dominical Adultos:
06/06: Pb. Mauricio Buraseska
13/06: Pb. Eduardo Gouvêa

Comissão de Som:
06/06: Marcos Victório
13/06: Luiz Felipe Fiuza

Comissão de Saúde:
06/06 - 9:00 - Mario Filipe | 10:30 -
Raquel Boy
13/06 - Mariana Sathler

O PODER DO PERDÃO

Vidas liberadas,
Cicatrizes restauradas,
Elas não ferem mais.
São apenas lembranças passadas.

Que estão atenuadas,
Pelo sangue misericordioso do amor.
Àqueles que creem,
No poder nobre de Deus,
Nosso Cristo salvador.

Ele apagou nossas dores,
Levou os dissabores,
Hoje somos mais felizes!

Exaltados são aqueles,
Que conseguem perdoar.
Com o coração,
Ressignificado.
Pronto para amar!

Perdão sincero do coração,
Primeiro à Deus, nosso Senhor,
Pois Ele perdoou,
Todos os nossos pecados,
Por você,
Por mim,
Por nós.

Bendito seja!
Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VIII - COMO LER A BÍBLIA

Já dissemos que não é fácil ser cristão, viver cristãmente, praticar as boas

obras. Por nós mesmos não conseguimos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo,

de estudo bíblico, de oração e de uma boa igreja. No estudo anterior, vimos como

o  Espírito Santo nos ajuda. Neste estudo, vamos ver como podemos ler a Bíblia

com proveito. A leitura da Bíblia, a oração e a igreja também são imprescindíveis

para o nosso crescimento espiritual.

1. As pessoas, mesmo as que se dizem religiosas, não leem a Bíblia

regularmente. Alegam que a Bíblia é um livro difícil de se entender, que já

leram umas passagens e não acham necessário ler mais, que não têm

tempo etc. Ao contrário disto, as pessoas que amam a Deus e que creem

verdadeiramente em Cristo leem e estudam a Bíblia regularmente. Não o

fazem constrangidas, por imposição da igreja, mas espontaneamente, por

interesse, por amor; não para serem salvas, mas porque já estão salvas.

Querem saber mais acerca de Deus e de Jesus, querem descobrir a vontade

de Deus para a sua vida, querem aprender as doutrinas de Cristo e seus

apóstolos, querem crescer na fé, na prática do amor e das boas obras. Amam

a Bíblia, também chamada Palavra de Deus e Palavra de Cristo. Veja o que

disse o salmista no Salmo 119. 97-105.

2. Que disse Deus a Josué quando este sucedeu a Moisés na liderança de

Israel? Josué 1.5-7. Há outras passagens que também relacionam o

verdadeiro sucesso à leitura constante e cuidadosa da Lei (a parte da Bíblia

que já estava escrita na época). Leia Salmo 1.1 a 3. Note a opção: conselho

dos ímpios ou Bíblia.

(Continua)
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                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 18– 06 de junho de 2021                                                                                                                                                      

 Rótulos 
    “Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir  

por nós ? “Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.” Isaías 6:8  
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1906-2021 

          É fácil encontrar os produtos nas prateleiras do supermercado. Apesar da lata de 
salsicha estar fechada, a gente sabe que dentro tem... salsicha . Isso acontece porque, 
fora da lata, tem um rótulo onde está escrito: “salsicha”. E se estiver escrito “doce de 
leite”, é porque no conteúdo vamos encontrar doce de leite e não salsicha. O rótulo do 
produto revela o que tem dentro da embalagem. Ninguém espera encontrar açúcar em 
um pacote onde está escrito “sal”.  
         - Ah, mas isso que eu estou bebendo, que está com o rótulo de “guaraná”, não é 
guaraná... O gosto está diferente. 
         - É guaraná sim! Se está escrito, é porque é ! Mas estava fora da geladeira, por isso 
você está estranhando. Um guaraná não pode se transformar em outro refrigerante 
dentro da garrafa, só porque ficou fora da geladeira e esquentou. Se no rótulo está escrito 
“guaraná”, é guaraná e não suco de graviola!   
          
           Ainda bem que coisas são coisas e pessoas são pessoas. Coisas têm 
rótulos. As pessoas, não. Mas infelizmente, muitas vezes nós colocamos rótulos 
nas pessoas: o brigão, o chatinho, a faladeira, o levado, a mandona. Esses são 
rótulos negativos, marcando as pessoas com características ruins. Rotular é a 
mesma coisa que dizer que essas pessoas são de um jeito e que não vão mudar 
nunca. Quando fazemos isso estamos afirmando que as pessoas não são capazes 
de mudar.  
           Quem passou por isso foi o Apóstolo Paulo. Ele era conhecido como “o 
perseguidor dos cristãos” e não foi fácil as pessoas aceitarem a mudança que 
houve em sua vida depois do encontro com Deus no caminho de Damasco. Depois 
deste encontro, em vez de prender os cristãos, Paulo queria ficar cada vez mais 
unido a eles, e falar do amor de Deus. Todos ficavam admirados quando ouviam 
Paulo pregar o evangelho. Mas, como tinham colocado nele o rótulo de “homem 
perigoso”, os judeus começaram a persegui-lo, da mesma maneira que ele fazia 
antes. Paulo corria perigo. Como tinha amigos, eles tiveram a ideia de colocá-lo em 
uma cesta amarrada numa corda e “desce-lo” para fora dos muros da cidade. Os 
amigos acreditavam que Deus havia feito uma transformação na vida de Paulo.  
       Deus muda comportamentos, atitudes e o coração e devemos ser sensíveis 
para perceber isso.                                           Bjos, tia Ilda                   
(saiba mais em Atos 9:20-30/  Isaias 6 / 2 Coríntios 5:17-20 / Gálatas 2:20)                                                                                                                                                                                                                   
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LITURGIA: 

Prelúdio: Bethina 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 passeio do João Miguel  
 
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 
2- CÂNTICO - Isabella e Inês – DESANIMADOS? NÃO, 
 NÃO, NÃO! (Cânticos de Salvação para Crianças /AMARELO-92/ APEC)  

Desanimados? Não, não, não! (bis) 
Dores , tristezas posso passar, mas Jesus Cristo vem me alegrar 
Desanimados?  (assobio)? Não, não, não! 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Helena 
Deus é bom sempre e a Ele toda a honra e toda a glória!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de junho- Esther- Salmos 150 

5-Versículo do mês de junho para memorizar: Nathan e Bethina ,  
                                                                    Valentina  

 

    “Todo ser que respira, louve ao Senhor.”  

                    Salmo 150:6      
           Relembrando: Salmo 121:1,2- Lara 

  

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Clara 
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e pela 
 vida dos aniversariantes de junho? 

 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9– CÂNTICO: Isabella- A Cristo dai louvor 

A Deus dai louvor 
com todo ser 

Com todo corpo a Cristo dai louvor 
Com as mãos e os pés , a cabeça e a voz, 
Com seu corpo dai louvor! 

 

                     Oração do Pai Nosso- Julia Marques 
                          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  
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