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QUEM VÊ PRIMEIRO
Mt. 28:01-10

O relato trata da ressurreição de Jesus, contudo o texto começa destacando
a presença de Maria Madalena e Maria indo ver o local em que Jesus fora sepulta-
do.

Poderíamos abordar esse texto sob outros pontos de vista e olhares. Contudo,
quero compartilhar hoje sobre a presença dessas mulheres e o que podemos apren-
der com esse quadro.

Retorne um pouco no texto de Evangelho de Mateus e você perceberá que
mulheres vieram com Jesus desde a Galileia (Mt 27:55); elas estiveram com Je-
sus junto à cruz (Mt 27:56); estavam presentes quando colocaram seu corpo no
sepulcro (Mt 27:61).

Agora, podemos entender que elas receberam a recompensa do amor - fo-
ram as primeiras a testemunhar a ressurreição. Precisamos ter cuidado para
não achar que foram elas as primeiras porque eram santas, melhores, especiais.
Eram gente como a gente, com seus anseios, decepções e expectativas. Mas, elas
nos ensinam como estar diante de Jesus ressuscitado.

Primeiramente, elas nos ensinam que a fé é imprescindível. Repare que o
anjo as faz lembrar da promessa de Jesus que as impeliu a permanecer diante do
sepulcro. Fé que não é apenas o exercício da crença de coisas belas, mas a certeza
de "fatos que não se veem". É a confiança plena de que a Palavra do Senhor é
verdadeira e que as promessas do Senhor se cumprirão.

Ser cristão não é suspirar por belas poesias ou propostas ilusórias de vida,
mas ter a certeza, mesmo que os olhos não vejam, de que Deus está no controle de
sua história e confirma isso através do sacrifício e ressurreição de Jesus e a
presença do Espírito Santo.

Segundo, releia o versículo 7 e perceba que o anjo as impele ao testemunho.
"Não fiquem aqui prostradas diante do sobrenatural, mas compartilhem e falem
para os outros que Cristo ressuscitou". Essa é e precisa ser a consequência ime-
diata da fé - o testemunho. Creio que este é o grande desafio de nosso tempo.
Crentes que não estejam procurando "engordar" com participação em cultos e
celebrações, mas que transformem os cultos, sua fé e a leitura atenta da Palavra
em vida para as outras pessoas.

Terceiro, quando Jesus fala com elas, a palavra grega que usa é "Chairete",
que em nosso texto foi traduzida por "Salve" tem o sentido mais amplo, cuja o
significado é Alegrai-vos. Nosso Senhor está dizendo a elas que a morte passou, "o
choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã"; que a morte foi vencida;
que tudo se fez novo.

Esta é a consequência na vida daqueles que encontraram o Senhor ressus-
citado - a alegria. A certeza de que se está na presença, para sempre, de Jesus e
nada nem ninguém pode nos separar.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

180 NC – Amor fraternal

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 92

254 NC – Sossegai

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

307 NC – A santa peleja

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Se meu povo”

Mensagem: Rev. Jabis Ipolito

DESPEDIDA

298 NC - A pedra fundamental

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

180 NC – Amor fraternal
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 92
254 NC – Sossegai

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

DESAFIO DE MINISTÉRIO

Desafio à Igreja
Palavra Missionária
Oração

CONSAGRAÇÃO

307 NC – A santa peleja
Oração Diaconal de Dedicação
05 NC - Trindade adorada

CERIMÔNIA DE ORDENAÇÃO E INSTALAÇÃO

Palavras Institucionais
Instalação de Presbítero
Instalação de Diáconos
Oração

Palavras de instrução
Perguntas Constitucionais
Perguntas aos membros da Igreja
Oração de Ordenação



EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Se meu povo”
ótimoMensagem: Rev. Jabis Ipolito

DESPEDIDA

298 NC - A pedra fundamental
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Reina em mim
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 4:26-34
Cântico: Venha ao altar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Quebrantado

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Luiz Otávio Nogueira

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.

REV. JABIS IPOLITO DE CAMPOS
JUNIOR
Pastor da Igreja Presbiteriana de
Americana e membro do Tribunal de
Recursos do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil é o pregador que
Deus nos envia nessa manhã. Homem
de Deus e amigo mais chegado que irmão.
Damos as boas-vindas ao querido pastor.

REV. LUIZ OTÁVIO NOGUEIRA
Missionário da Igreja Presbiteriana do
Brasil no Panamá, é o pregador que Deus
nos envia no Culto Vespertino. Nossa
Igreja está investindo em seu ministério
como missionário. É nosso primeiro
missionário a receber investimento da



Igreja. Isso só é possível pela fidelidade
do povo de Deus. Oremos por seu
ministério e por sua família. Deus os
abençoe.

CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO DE
PRESBÍTEROS E INSTALAÇÃO E
ORDENAÇÃO DE DIÁCONOS
Hoje, no culto às 10h30min realizaremos
a cerimônia de Instalação de Presbíteros
e Ordenação e Instalação dos irmãos que
foram eleitos pela Assembleia da Igreja.
Presbíteros instalados: Presb. Eduardo de
Oliveira Gouvêa e Presb. Mário Filipe
Bandeira Pereira
Diáconos instalados: Diác. Joaber
Manhães Sales e Leonardo Coelho de
Medeiros.
Ordenação e instalação: Eduardo Alves
Chagas, Glauco André Fonseca
Wamburg, Rodrigo Pina Caldas e Tagore
Martins de Morais Lima.

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: Ana Carolina Braconnot Malta,
Julia Portella Ferreira Barros (3181-
1176) e Laura Heringer de Melo Silva
(99501-8897); Dia 14: Elise Regis de
Medeiros (99103-6881) e Esther Ramires
Aragão (97623-5636); Dia 15: Vagner de
Carvalho Gonçalves (2537-5400); Dia 16:
Dilza Xavier (2246-3473) e Sergio dos
Santos Nascimento; Dia 17: Maria
Creusa Teles Lopes (2553-3790); Dia 18:
Betina Vilela Torres Pinto Bravo (2568-
1145) e David Ferreira Silveira (3579-
7069); Dia 19: Elenice Pereira da Silva
(2502-4271).

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
13/06: Presb. Paulo Nascimento
20/06: Presb. André Ribeiro

Diácono
13/06: Diác. Leonardo Medeiros, Joaber
Sales. Estágio: Eduardo Chagas | Diác.
Aureliano Dutra
20/06: Diác. Jorge Sarito, Glauco
Wamburg e Rodrigo Caldas | Diác.
Michel Jarque

Escola Dominical Adultos:
13/06: Pb. Eduardo Gouvêa
20/06: Rev. Antonio Dusi

Comissão de Som:
13/06: Luiz Felipe Fiuza
20/06: Thiago Leite

Comissão de Saúde:
13/06 - Mariana Sathler | Raquel Boy

20/06 – Raquel Boy

LIVRES PARA ADORAR

Clama a Ele!
Ele te responderá e
Anunciará
O melhor para a tua vida.

Clama a Ele!
À vontade divina.
Exalta o som do coração,
Para o Deus vivo de Israel.

Clamor que ultrapassa
Longitudes de sentimentos,
Do verdadeiro servo,
Em adoração ao Senhor.

Canta em amor,
Pela fé e vigor.
Emoção de elevar
Glórias a ti,
Meu Senhor!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VIII - COMO LER A BÍBLIA

3. Cerca de mil anos antes de Cristo, um salmista fez esta

pergunta a Deus: “De que maneira poderá o jovem guardar puro

o seu caminho?” Diríamos, numa linguagem mais atual e

contextualizada: “Como é que os jovens de hoje ainda podem

ser decentes e puros quando se divertem, vão ao cinema, veem

televisão, alugam filmes, saem com os amigos, namoram?” O

próprio salmista responde: Salmo 119.11 (É claro que isto se

aplica aos adultos também!)

4. Leia II Timóteo 3.16-17 (no quadro ao lado) e veja o que

Paulo escreveu sobre a Escritura Sagrada. Você crê que a Bíblia

é inspirada, ou seja, que suas histórias, revelações,

mandamentos, conceitos e ensinos são verdadeiros e foram dados

por Deus aos escritores sagrados? Entende o quanto nos pode

ser útil, como dito neste versículo?

(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 19– 13 de junho de 2021                                                                                                                                                      

   Os ambientalistas. 
          “Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos” 
                                                                   Salmos 19:1 
             “Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar 
                                                     e o guardar. Gênesis 2:15,  
            “...homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos 
                  multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes do mar, sobre   
                  as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra.””  Gênesis1:27b-28 
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1906-2021 

             As aves não paravam de conversar no viveiro da Arca. Curiós, Mutuns e 
Gaivotas, todas maravilhadas com aquele barco enorme, três andares, gigantesco.  
       - Você está ouvindo, Gralha? Lá fora não para de cair água dos céus!!! 
       - Tô ouvindo, Sanhaçu! E isso nunca tinha acontecido... é muita água... 
       - Se a gente estivesse lá fora... se Noé não tivesse obedecido... 
       - Nem fale nisso, Cotovia... nem quero pensar...  - disse a Andorinha.                        
       
          As aves estavam certas. Dentro da Arca estava o resultado da obediência 
de Noé a uma ordem de Deus, onde um dos objetivos era a preservação das 
espécies. Nós somos parte da criação e Deus quer que cuidemos dessa Terra 
onde vivemos. Noé foi escolhido por Deus para cumprir uma ordem estranha. 
Mas obedeceu-a e cuidou com carinho de cada casal de animal que guardou 
dentro da arca, protegendo do dilúvio que seria fatal para várias espécies.                                                    
         Vocês sabiam que dia 5 de junho é o dia do Meio Ambiente? Esse dia foi 
fixado pela ONU a partir de 1972, para lembrarmos da nossa responsabilidade 
em cuidar desse mundo: do ar, da terra, dos animais, de nós mesmos. Mas, 
muito antes da ONU imaginar uma data comemorativa, quando nosso Deus 
criou o homem, já ordenou que ele se tornasse um ambientalista, um 
“cuidador” do meio ambiente, que cuidasse da criação. Um ambientalista é 
todo aquele que se identifica com a luta pela proteção do meio ambiente, das 
pessoas e animais que ali vivem. Por isso, os cristãos deveriam se importar 
com a preservação ambiental. Deus ordenou!! 
          Amar, compreender e proteger o meio ambiente são maneiras de 
glorificar nosso Deus criador, que está no controle de todo universo. Nós 
moramos nessa Terra, vamos cuidar dela!   
                                                                               Bjos tia Ilda 

 saiba mais em Gênesis 1:26-31 / Gênesis2:1-17 / Gênesis 6:11- 8:22) 
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LITURGIA: 

Prelúdio: Helena, Daniela   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 Isabella – Bom dia! - APEC 
    Bom dia, com alegria! Desejo a você um belo dia! 
    Andando na companhia do Nosso Salvador que nos quer bem! 
                                   Vai tudo bem! 

 
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 
2- CÂNTICO - Isabella e Inês – ALÔ! ALÔ! (Cânticos de Salvação  
para crianças/APEC/vol. Verde nº3)  
Alô! Alô! Aqui estamos nós!  
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz.  
Quietinhos vamos, pois, ficar, p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar.  

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Estevão  
Deus é bom sempre e a Ele toda a honra e toda a glória!  
4-Leitura Bíblica no mês de junho- Maria Luisa - Salmos 150 

5-Versículo do mês de junho para memorizar: Yan , Ana Beatriz 
 

    “Todo ser que respira, louve ao Senhor.”  

                    Salmo 150:6      
           Relembrando: Salmo 23:1- Samuel, Paulo 

  

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria 
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas 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- Beatriz 
                          Benção pastoral – Rev Diego Stallone    
                                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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