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A VERDADE SEMPRE PREVALECE
Mt. 28:11-15

Bem que Paulo nos ensina que “os homens perversos e impostores irão de
mal a pior, enganando e sendo enganados.” (2 Timóteo 3:13). O texto de hoje nos
mostra exatamente isso.

O encontro dos guardas perplexos pelos acontecimentos. Diz o versículo 4
que eles “tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos”. Eles
foram testemunhas da ressurreição e não souberam o que fazer com essa
realidade.

Curioso que há muita gente assim. Anda com Jesus, ouve sua mensagem,
convive com ele, testemunha seus milagres ou, como esses guardas, veem a
ressurreição, mas...... ainda assim, não se sensibilizam! A mensagem amorosa
de salvação não entra no coração.

No caso, os guardas surpreendidos pela ressurreição de Jesus, pela aparição
do anjo, perderam o equilíbrio, não souberam como lidar com aquela realidade e
correram para contar para os principais sacerdotes.

Eu não sei você, mas eu sinto uma grande vergonha desses homens. Porque
é um absurdo se utilizar da religião, da fé, da crença das pessoas para seus próprios
propósitos. Ainda hoje isso precisa ser denunciado e condenado.

Veja bem o absurdo. Os sacerdotes, que o texto declara serem os principais.
Aqueles que conheciam a história do povo de Israel, o mover de Deus na história,
conheciam a Lei e os profetas. Eram os guardiões da ortodoxia. São esses homens
que resolvem comprar os guardas.

Agora, perceba como o pecado leva o homem de mal a pior. Os sacerdotes
usaram da traição para prender Jesus. Depois, a ilegalidade para julgá-lo; a
calúnia para acusá-lo. Agora, recorriam ao suborno.

Os sacerdotes tinham um objetivo e valia tudo para alcançá-lo. Os fins
justificavam os meios que eles utilizaram. Essa era a premissa. Valia qualquer
coisa para anular Jesus e sua mensagem.

Contudo, não se esqueça de uma coisa – nada pode deter a verdade. A
verdade sempre prevalece.

Inúmeras passagens da Bíblia nos ensinam isso. Precisamos estar sempre
do lado da verdade e denunciar as mentiras onde quer que elas se revelem. Mesmo
porque a verdade liberta - “conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.”
(João 8:32)

Não existe possibilidade para que a mentira prevaleça e que o mal feito às
escuras também, porque “Nada há oculto, que não haja de manifestar-se, nem
escondido, que não venha a ser conhecido e revelado.” (Lucas 8:17)

Agora, o mais importante, é que quem é de Deus não coaduna com o mal
porque “Todas as veredas do SENHOR são misericórdia e verdade para os que
guardam a sua aliança e os seus testemunhos.” (Salmos 25:10) e “a ira de Deus
se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a
verdade pela injustiça;” (Romanos 1:18)

Parta agora do princípio de que as motivações dos principais sacerdotes
eram as melhores; que eles agiram por acreditar que essa era a “vontade” de
Deus. Ainda assim, erraram! Suas mentes turvaram a verdade diante deles.
Ainda que em nome de Deus, nada pode ser feito partindo do mal, do errado e da
mentira. Deus não precisa de ajuda.

Este texto estabelece um norte para a vida do cristão – A verdade sempre
prevalece.

Portanto, não é melhor sermos encontrados do lado da verdade?
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

10 NC – A criação e seu criador
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 107:1-16
250 NC – A voz de Jesus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

289 NC – Quem irá?
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Meu nome a
sussurrar”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
341 NC – Vera páscoa
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

10 NC – A criação e seu criador
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 107:1-16
250 NC – A voz de Jesus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro da SAF: “Amor”

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

CONSAGRAÇÃO

289 NC – Quem irá?
Oração Diaconal de Dedicação

CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO

Palavras Institucionais
Instalação de Presbítero
Oração

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Meu nome a sussurrar”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
341 NC – Vera páscoa
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: E se
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 4:35-41
Cântico: Eu escolho te louvar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Me ajude a melhorar

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Canção do Apocalipse
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. LUIZ OTÁVIO E JANETE
NOGUEIRA
São os nossos missionários na Cidade do
Panamá. Estão plantando uma igreja que
já conta com os primeiros frutos. Na semana
passada conseguiram um espaço alugado
onde a igreja irá funcionar. Agora nos pedem
orações no sentido de que o governo aprove
a documentação da Igreja. O pedido já está
nos órgãos do governo da Panamá há dois
anos. Vamos interceder por isso!! Você faz
parte dessa história entregando fielmente
seus dízimo e ofertas.

PLENÁRIA DA SAF PRESENCIAL
A SAF terá sua Plenária no dia 27 de
junho, às 16h. A reunião será presencial,
da mesma forma que realizamos nossos
cultos: com inscrição e distanciamento.
A Diretoria irá orientar como você deve
fazer a sua inscrição.

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
Continuamos as celebrações do
aniversário da Igreja. As expressões
musicais da Igreja estão nos abençoando
com verdadeiros presentes, 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: Marcia de Carvalho Fernandes
Jesus Nóbrega (2541-3229); Dia 21: Mário
Filipe Bandeira Pereira (98346-2600); Dia
22: Andréa Nícia Cortes de Almeida (639-
3886); Dia 23: Jorge Luiz da Silva
Nascimento (2295-6973) e Marilu
Chamorro Ferreira (2285-3907); Dia 25:
Katy Anne Chagas de Freitas (3281-6658),
Vânia de Castro Marangone (2274-1381)
e Vivian Machado Teixeira (2285-4627).

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
20/06: Presb. André Ribeiro
27/06: Presb. Mário Filipe

Diácono
20/06: Diác. Jorge Sarito, Glauco
Wamburg e Rodrigo Caldas | Diác.
Michel Jarque
27/06: Diác. Pedro Rocha, Marco Aurélio
Nóbrega e Eduardo Chagas | Diác.
Thiago Leite

Escola Dominical Adultos:
20/06: Pb. Esequias Sales
27/06: D. Faustino Nascimento

Comissão de Som:
20/06: Thiago Leite
27/06: Lucas Bezerra

Comissão de Saúde:
20/06 – Raquel Boy
27/06 – Sulamita Manhães e Célia
Caldas

ANSIEDADE

Assim como o povo de Israel
Esperou no Senhor,
O maná milagroso sabor de mel,
Que caíra do azul do céu.

Foram 40 anos de espera,
Para sustentar a longa caminhada,
Liderada por Moisés,
Do deserto à cidade prometida.

Deus preparou para ti, irmão.
Uma vida de mansidão.
De planos melhores:
Com propósitos e resignação.

Mesmo que andes em círculos,
Não te preocupes.
Espere NEle e
Lance todas as angústias em orações.

Ele proverá,
E te glorificará,
E não deixará faltar,
O necessário para ti.

Mire os teus olhos para o céu!
De lá virá o socorro.
O “maná do dia”.
Que te fortificará hoje,
Para enfrentar o futuro.

Surgirá em quantidades certas,
Doses diárias de amor.
Como um frasco de perfume da vida
Preparado por Deus
Especialmente para ti.

Ele encherá o teu coração,
De serenidade e paz.
Para viver o maior
Presente de Deus:
A vida!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VIII - COMO LER A BÍBLIA

5. Que fizeram os crentes de Beréia para merecerem um elogio

especial do apóstolo Paulo? Atos 17.11.

Não será que os  fiéis de cada época da história do Cristianismo

poderiam ter evitado o surgimento de tantas heresias e o desvio

da fé, conferindo o ensino dos pregadores, padres e pastores

nas Escrituras “para ver se as coisas são de fato assim” ?

6. Nesta página, você tem algumas orientações simples e

práticas para uma leitura da Bíblia proveitosa. Antes, porém,

quero frisar que o segredo está no desejo sincero de fazê-lo por

amor a Deus, a Cristo e à própria Palavra de Deus e cônscio de

sua própria necessidade.

(Continua)
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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 20– 20 de junho de 2021                                                                                                                                                      

                     Distância não é o problema.  
      “Informaram: ‘Ontem, à hora sétima a febre o deixou.’ Com isso, reconheceu o pai 

         ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive;” João 4:53a 
       “Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do 

Senhor, que fez o céu e a terra.” Salmos 121:1-2 
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1906-2021 

              - Alô, Dr. João? Estou ligando porque hoje acordei com muito cansaço. Não 
estou com vontade de comer nada, tenho dor nas costas, febre alta e tosse. O que 
eu tenho? Qual o remédio? Eu vou poder ir à escola?Vou poder brincar? Isso 
“pega”? Vou ficar bom?Posso tomar xarope? Será que tenho que internar? E a 
tosse?Vai demorar pra passar? Vou tomar injeção? Porque não gosto de injeção... 
Mas, e se eu vomitar o remédio? E... 
            - Lucas, quanta pergunta! Não consigo responder sem te examinar. Preciso te 
ver. Se você não puder vir ao consultório, vou até ai, mas, sem te examinar, será 
impossível te ajudar. Fica calmo, deita um pouco, não coma nada, estou indo aí 
agora.    
                             
           Lucas estava preocupado porque estava se sentindo mal. Precisava da 
ajuda de um médico, mas, era fundamental ser examinado. Nenhum médico 
consegue dar um diagnóstico por telepatia, à distância, sem examinar seu 
paciente.  
           A Bíblia conta a historia de um homem que estava aflito porque seu filho 
estava doente, com febre e até podia morrer. Esse homem era um oficial do rei 
Herodes Antipas e, mesmo sendo romano, foi ao encontro de Jesus, na 
Galiléia. Ele estava desesperado, mas sabia que só Jesus podia ajudá-lo. Abriu 
seu coração e pediu ajuda para curar o filho. Será que Jesus foi examinar esse 
menino? Não. Jesus não foi até a casa desse oficial. Não foi ver o menino, não 
foi examiná-lo. Porque Jesus fez isso? O ensinamento que era necessário 
nesse caso era o da confiança, da fé. Fé no Deus que conhece todas as coisas, 
que está presente em todos os lugares e é poderoso. Ele disse ao oficial: “Vai, 
teu filho vive.” O homem acreditou nas palavras de Jesus, obedeceu e foi para 
casa. No caminho encontrou seus empregados muito contentes. Eles vieram 
contar que o menino estava vivo e sem febre, se sentindo bem melhor. E essa 

melhora começou a acontecer na mesma hora em que, lá longe, Jesus 

conversava com o oficial dizendo que o menino estava vivo. 
           Não existe nenhum médico como Jesus! Mesmo longe da casa do oficial, 
Ele podia ver o menino, e trazer a cura. Poder divino.            Bjos, tia Ilda    
(saiba mais em João 4:46-54/Salmos 121 ) 

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


 
 

LITURGIA: 

Prelúdio: Isabella - 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 João Benincasa 
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 

2- CÂNTICO – Mariana e João Lucas- A Deus 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! 

 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa 
Tudo que Deus faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de junho- Estevão - Salmos 150 
 
5-Versículo do mês de junho para memorizar:  

                           Daniel, Heloisa, Helena, João Miguel 
 

    “Todo ser que respira, louve ao Senhor.”  

                    Salmo 150:6      
            
 

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria Luisa ( Malu) 
Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir que esteja  
conosco sempre. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 
 

9– CÂNTICO: Isabela e Inês – Jesus me salva  ( Cânticos de Salvação  
                                       para crianças/APEC/vol. vermelho nº3)  
              Sei, sei, sei, sei que Jesus é meu Salvador (bis) 
Sei por que a Bíblia diz  
que Jesus me ama,  
Jesus me salva, meus passos guia, 
Pra o céu me leva, Jesus é meu  
Salvador. 

                     Oração do Pai Nosso- tia Jorgiana 

                          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  

Sei por que a Bíblia diz que  
Se eu creio nele,  
Jesus me salva, meus passos guia, 
Pra o céu me leva, Jesus é meu Salvador. 
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