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AGORA É NOSSA VEZ
Mt. 28:18-20

Chegamos ao final do Evangelho de Mateus. Conhecemos toda a histó-
ria de Jesus entre os homens desde seu nascimento, seu ministério, sua
morte e ressurreição. Você, se acompanhou estas mensagens dominicais,
teve a oportunidade de estudar o Evangelho de Mateus todo.

Repare que ao escrever o final do Evangelho, Mateus fez questão de
fechá-lo, mas nos oferece a maravilhosa mensagem de que o ministério de
Jesus não acabou, ele continua. Terminam as palavras do Evangelho, mas
não termina a história, ela é continuada pelos discípulos de Jesus.

Neste último encontro, Jesus três mensagens muito claras para aque-
les que se reconhecem como Seus discípulos.

Primeiramente, o verdadeiro discípulo tem a certeza de que Jesus
tem poder. Ele vencera a morte e ressurgiu. "Toda a autoridade lhe foi
dada no céu e na terra". Agora vocês são discípulos de alguém cuja autori-
dade se confirmou sobre a terra e sobre o céu.

Segundo, como decorrência dessa autoridade, Jesus envia seus discí-
pulos para uma missão - ganhem os homens para Ele. Levem outros à con-
versão. Aqui está a prova do verdadeiro discípulo - fazer discípulos para
Jesus.

Vivemos hoje um tempo em que muitos vivem um evangelho
autocentrado. Crentes que nunca reproduziram, nunca pregaram o Evan-
gelho, nunca falaram de Jesus, Vivem um Evangelho de consumo!!! Creio
que hoje é o tempo oportuno de refletir sobre isso. Há pessoas que querem
aplacar suas consciências terceirizando a missão. Jesus falou aos seus
discípulos - fazei discípulos de todas as nações.

Finalmente, o Jesus que tem toda autoridade e poder, que nos envia
em missão, nos assegura a Sua presença. Imagine o susto dos discípulos:
"Vocês vão pelo mundo afora e façam discípulos, conquistem o mundo". Acho
que é exatamente isso que assusta ainda hoje aqueles que se reconhecem
cristãos, mas não fazem discípulos.

Jesus nos envia ao mundo para cumprir uma grande tarefa, mas Ele
nos acompanha na caminhada.

Reconheça seu poder, cumpra sua missão e goze o privilégio da pre-
sença de Jesus em sua vida e nos seus caminhos.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO - 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

18 NC - Deus dos Antigos
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 123
218 NC - Vontade Soberana

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

198 NC - Salvação Graciosa
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: "O Senhor se
deleitará"
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: "Só em Jesus eu
posso descansar"
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
308 NC - Escuridão e luz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO - 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
Salmo 150

18 NC - Deus dos Antigos
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 123
218 NC - Vontade Soberana

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: "Confiança em Deus"

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

CONSAGRAÇÃO

198 NC - Salvação Graciosa
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: "O Senhor se
deleitará"
Mensagem: Rev. Fábio Quintanilha

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: "Só em Jesus eu
posso descansar"
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
308 NC - Escuridão e luz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: "Aleluia Soulful"



CULTO VESPERTINO - 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
Salmo 150

Cântico: Maravilhosa Graça
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 16:01-06
Cântico: Tu sondas

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Emaús

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

Cântico: Poder pra salvar
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. FÁBIO QUINTANILHA
Pastor Efetivo da IP de Thomaz Coelho,
Rev. Fábio é o mensageiro de Deus nesta
manhã. Queremos registrar nossa
gratidão pelo carinho e pronto
atendimento ao convite para estar
conosco. Deus continue a abençoar seu
ministério e sua família.

FESTA JULINA
Nossos adolescentes já estão preparando
nossa Festa Julina. Ela será no dia 10 de
julho, a partir das 15h. Será da mesma
forma que foi feito no ano passado -
virtual. Deus tudo certo e, seguramente,
dará de novo. Portanto, já separe esse dia
para termos comunhão virtual.

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 COMPLETA 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 07
de agosto, 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: Ivanete da Silva de Carvalho (2541-
8614); Dia 07: Rachel Paradela Gomides
Diniz (96801-6446) e Raphael Pina Caldas
(99842-0651); Dia 08: Ana Luísa
Rodrigues Duarte e Ana Paula Madeira
Borges de Almeida Corrêa (2237-4821).

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: Andréa Passos,
Julieta Dusi, 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
04/07: Presb. Eduardo Gouvêa
11/07: Presb. Esequias Sales

Diácono
04/07: Diác. Jorge Sarito, Joaber Sales
e Felipe Silveira | Diác. Michel Jarque
11/07: Diác. Thiago Leite, Glauco
Wamburg e Tagore Martins| Diác.
Aureliano Dutra

Escola Dominical Adultos:
04/07: Profa. Lígia Portes Santos
11/07: Presb. Maurício Buraseska

Comissão de Som:
04/07: Marcos Victório
11/07: Luiz Felipe Fiuza

Comissão de Saúde:
04/07 - Mario Filipe
11/07 - Raquel Boy

VIGÍLIA

A que agrada ao Senhor,
De todo coração,
É a vigília santa
Feita em comunhão.

Irmãos da Igreja,
Orando e louvando,
Por amor
Ao Deus criador.

Vigília santíssima,
Que desvia as flechas do inimigo.
Glorifique a vida
Preenchendo o meu ser!

Igreja forte e restaurada,
Vigiai, vigiai.

Na unidade do Espírito Santo.
A Deus glorificaremos,
Com fé e mansidão
À eterna salvação.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VIII - COMO LER A BÍBLIA

Figuras bíblicas que descrevem a utilidade da própria Bíblia

Lâmpada e Luz

   “Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra, e luz para os meus caminhos” (Sl

119.105). A Palavra de Deus ilumina as nossa mentes e os nossos caminhos.

Fogo

   “Não é a minha Palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha?” (Jr

23.29). Como fogo, a Palavra de Deus aquece e purifica; como martelo, quebra

corações endurecidos ou resistentes pela incredulidade ou pecado.

Espada

   “Tomai toda a armadura de Deus... Tomai a espada do espírito, que é a Palavra de

Deus” (Ef 6.13,17). A  Bíblia  é arma defensiva e ofensiva, servindo para a defesa

da fé ou para combate às heresias.

Ouro e Mel

   “A Lei do Senhor é perfeita... Os juízos do Senhor são verdadeiros... São mais

desejáveis do que ouro... mais doces do que o mel... “ (Sl 19.8-10).

A Palavra de Deus enriquece e adocica a vida.

Leite

   “Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual,

para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação”  (I Pe 2.2. Ver Hb 5.11-

14)

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 22– 04 de julho de 2021                                                                                                                                                      

       Diferentes, mas iguais. 
  “Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e  

que não haja entre vós divisões;” 1 Cor 1:10 a 
    “Porque para com Deus não há acepção de pessoas.” Romanos 2:11 
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1906-2021 

             D Lurdes tinha quatro filhos. Ela sabia que eles não eram iguais. Cada um 
tinha um gosto diferente.  Caique gostava de praia e era surfista. Juninho ficava em 
casa o dia todo porque não se afastava dos livros e do estudo. Glorinha sabia todas 
as séries do Netflix e conhecia todas as temporadas de todas elas. Lalá cozinhava 
super bem, inventava pratos novos e fazia bolos deliciosos. Se vestiam de forma 
diferente e nem a aparência era a mesma, embora tivessem alguma coisa que 
lembrava o parentesco. Todos viviam super bem, em paz, família feliz. 
  
           O mundo é habitado por pessoas diferentes, no jeito de ser e na 
aparência. Cada país tem a sua cultura própria e cada pessoa tem um gosto, 
um querer. Foi assim que Deus nos fez. Ele poderia ter criado todo mundo do 
mesmo jeito, mas Ele não fez isso. Um dos motivos foi para que 
aprendêssemos uns com os outros a aceitar essas diferenças e conviver em 
paz e tolerância. Mas temos uma coisa muito importante que nos faz 
iguaizinhos: fomos criados com amor pelo mesmo Deus.  
          Há uma história com Jesus que é contada nos 4 evangelhos onde ele 
demonstrou, na prática e de modo simples, como nos considera iguais e como 
podemos ter comunhão e unidade com Ele e com todos. Jesus estava 
ensinando muitas coisas para uma grande multidão e ninguém queria parar de 
ouvir porque estava muito interessante. Mas foi ficando mais tarde, e o próprio 
Jesus achou que todos podiam estar com fome. Um dos discípulos, chamado 
André disse que só havia 2 peixes e 5 pães e pertenciam a um rapaz. Jesus 
pediu que todos se sentassem, pediu que o rapaz compartilhasse esse 
alimento, deu graças e serviu a todas as 5000 pessoas. E todos ficaram 
satisfeitos com o mesmo alimento, da mesma qualidade, pães e peixes. Jesus 
não fez um cardápio variado para cada pessoa, não pregou a desigualdade. 
TODOS se igualaram no alimento, pães e peixes dados por Jesus. Ele usou o 
momento da alimentação para mostrar que não separava as pessoas por 
nenhum critério, nenhum preconceito, discriminação, nenhuma preferência 
devido ao status social, cor da pele etc. Unidos de alma são unidos pelo 
Espírito Santo, pelo amor e pela fé. No amor de Deus, somos um.  
                                             Beijo, tia Ilda 
(saiba mais em Atos 4:32-37 / Mateus 14:13-21/ Marcos 6:30-44/ Lucas 9:10-17  )    

 



 
 

LITURGIA: 

Prelúdio: Inês e 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!! 
 

1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 
2- CÂNTICO – Rebecca - A CADA MOMENTO! 
 A cada momento, eu sinto a presença do Senhor. (bis)  
Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, 
 e andando pelo caminho(bis) 
 Aaa Aleluia! Aaa, Glória a Deus 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria Luisa (Malu) 
Tudo que Deus faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho- Davi Benincasa - Salmos 3:1-5 
 

5-Versículo do mês de julho para memorizar: Pedro, Pilar 
                                                     

    “Em paz me deito e logo pego no sono, porque,  

     Senhor, só tu me fazes repousar seguro.”  

                    Salmo 4:8      
            
   Recordando Salmo 34:8- Daniel, vídeo da tia Jeane (Igreja Presbiteriana  
                                                                   das Américas) 
 
8- Vídeo da Heloísa- orquídeas 
 

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

9– 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 

 
                     Oração do Pai Nosso- Claudia (Cacau) 

                          Benção pastoral – Rev Diego Stallone    
                                Aniversariantes de JULHO 
  "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 

JOÃO ROMEU PONTES ROSA  15/07 7 ANOS 

TIA DÉBORA ( Sementinhas de Jesus) 15/07  

SAMUEL DIANES MOREIRA TELES  24/07 4 ANOS 

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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