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ALEGRIA TRANSFERIDA

Curioso como a pandemia, dentre os inúmeros efeitos trazidos, nos fez
alterar práticas consolidadas e hábitos adquiridos.

A pandemia também está nos fazendo repensar muita coisa. Atitudes,
práticas e pensamentos consolidados e imutáveis (num certo sentido) se tornaram
líquidos, relativos e efêmeros até.

Isso afeta nossa fé e nossa relação com Deus na medida que afeta o exercício
e a prática da Palavra de Deus. Muitos se afastaram da comunhão; outros tem
achado que podem exercer sua fé sozinhos, distantes e vivem uma solidão
incurável. Mas há muita gente se sentindo desamparada.

Mas, também a sociedade se vê obrigada a rever suas ações e convicções
porque a pandemia assim exige. A forma e o local de trabalho mudou. As reuniões
em família; o conceito de saúde; os locais de encontro, de diversão e de férias.

Este é um domingo diferente. Em condições normais, teríamos neste final
de semana o chamado carnaval. Não quero fazer colocações morais, mas levá-los
a considerar algumas coisas.

Primeiro, que algo tão consolidado, tão certo na vida, foi mudado. Mas
passagens foram compradas, destinos e descansos planejados tendo como mote o
carnaval.

Nas igrejas, os acampamentos foram planejados, os retiros espirituais
geraram inscrições, os cultos nas igrejas foram redimensionados, como sempre
foram. Mas não haverá carnaval.

Até mesmo a celebração do carnaval é algo indefinido. Em alguns lugares,
como no Rio de Janeiro e São Paulo, a data foi transferida para abril e em outros
lugares, não.

Então, vai haver carnaval agora, sem ter. Haverá carnaval em abril também.
Isso nos leva a considerar que não podemos nem devemos colocar nosso

senso de realização, nossas oportunidades de comunhão, de bem estar interior e,
acima de tudo de saciedade emocional e espiritual em coisas e situações. As
coisas são mutáveis; as oportunidades mudam; aquilo que é definitivo para nós,
não passa de momentos fugazes na história.

A pandemia está nos ensinando isso. Que as coisas, mesmo com limitações
podem ser feitas de forma diferente, com reflexão, com cuidado e com pertinência.

Mas, não é isso que Deus nos ensina? “Não confieis em príncipes, nem nos
filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o
Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no SENHOR, seu Deus,” (Salmos
146:3 e 5)

Segunda coisa que quero destacar é a fabricação de sentimentos e
sensações. O mundo faz isso com muita destreza. Por exemplo, carnaval é tempo
de alegria; de alegria programada. Você precisa colocar na sua agenda que entre
os dias tais e quais você participará de uma festa e estará alegre.

Ai chega a pandemia e acaba com esses pressupostos. Você terá que
transferir seu projeto de alegria porque o carnaval foi transferido. Esse tipo de
alegria é fugaz e mentirosa.

A proposta de Jesus é de saciedade, independentemente das circunstâncias.
Olhe para a pandemia como uma lição de Deus que uma vez nos mostra que o
poder está em Suas mãos e o que você precisa para bem viver e para encontrar a
verdadeira saciedade e alegria é de Jesus.

Com ele a alegria não é transferida!
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

39 NC – Exaltação e louvor

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 92:01-08
129 NC – Vigilância e oração

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

104 NC – Linda melodia

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Ó minha alma, bendize ao
Senhor”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

307 NC – A santa peleja
Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

39 NC – Exaltação e louvor
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 92:01-08
129 NC – Vigilância e oração

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Incansáveis na luta - SAF Botafogo:
“Mais de Cristo”

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

CONSAGRAÇÃO

104 NC – Linda melodia
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Ó minha alma, bendize ao
Senhor”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

307 NC – A santa peleja
Bênção
Tríplice Amém



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.

CULTOS NESTE DOMINGO - DIA 27
Como tradicionalmente acontece na IP
Botafogo não teremos o Culto Vespertino
neste domingo tendo em vista as
dificuldades geradas pelo carnaval que,
apesar de restrito, há sinalizações de que
haverá manifestações no nosso entorno.

CLASSE ESCOLA DOMINICAL LUZIA
SOLTESZ
Voltará as atividades de forma presencial
a partir do mês de março. O começo das
atividades se dará no domingo, dia 13 de
março, às 9h30min.

APLICATIVO DA IP BOTAFOGO
Já está no ar o nosso aplicativo. Você pode
baixá-lo na appstore ou playstore no seu
celular. Ali você já tem acesso a Bíblia,
ao hinário e outras informações. Aos
poucos vamos inserir outras facilidades
para lhe abençoar.
Você deve procurar na appstore ou
playstore pelo aplicativo IP Botafogo.

INSCRIÇÕES PARA O
DEPARTAMENTO INFANTIL
Os pais e responsáveis que desejam
inscrever seus filhos podem me enviar
mensagem privada pelo WhatsApp com
o nome completo e a idade da criança.
Além disso, por gentileza, indicar
também o nome completo do(s)
responsável(is) que estará presente no
culto às 10h30.
Abraços, Carol (96925-8132)

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 12
de março, 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: Argeu Luiz Duarte Glória; Dia 28:
Adenir Francisco Regis, Márcia da Costa
Barroso Pereira e Stella Nascimento
Regly Ribeiro; Dia 01: Ana Lilia Nogueira
Lima e Sulamita Manhães Sales Rocha;
Dia 02: Daniel Macedo Baraúna; Dia 03:
Ana Luisa Vilela de Sena Torres; Dia 04:
Carmen Aline Vilela de Sena Torres.

Deixamos de publicar o telefone dos
aniversariantes tendo em vista o
estabelecido pela Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais, (Lei nº 13.709/2018).
Esta é a legislação brasileira que regula
as atividades de tratamento de dados
pessoais.



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: 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),
Marcos Muniz, Peggy Barbetta Soares,
Stila Borges Coelho de Sousa, Thor
Barros (Neto da Isa) e Victor Mota.
3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e
suas filhas Barbara e Luísa (consolação,
orientação no tratamento e sustento
espiritual).
4. MISSIONÁRIOS - Rev. Luiz Otávio e Janete
(Panamá)
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
27/02: Presb. Mário Filipe
06/03: Presb. Eduardo Gouvêa

Diácono
27/02: Diác. Jorge Sarito, Leonardo
Medeiros e Aureliano Dutra
06/03: Diác. Marco Aurélio, Michel
Jarque e Glauco Wamburg

Escola Dominical Adultos:
27/02: Presb. Maurício Buraseska
06/03: Sem. Lucas Bezerra

Comissão de Som:
27/02: Lucas Bezerra
06/03: Marcos Victório | Victor Rangel

Escala Transmissão
27/02 - Transmissão dia: Julia e Tiago
| De olho na live: Angela
06/03 - Transmissão dia: Malu e Davi |
De olho na live: Ângela/noite: Clara |
Transmissão noite: Letícia



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

II. A HISTÓRIA DA QUEDA - GÊNESIS 3

Consequências imediatas da queda.

A história da queda prova-se verdadeira não somente pela condição de pecado

e miséria em que a humanidade tem vivido desde então, mas também pelas

outras referências bíblicas à mesma. Além disso, há tradições extra-bíblicas da

queda. A mais famosa é a babilônica. Essas tradições fazem alusão a uma árvore

da vida da qual o homem se afastou por influência de um espírito mau personificado

numa serpente. O Museu Britânico guarda uma placa de argila babilônica na

qual vê-se claramente o desenho de uma árvore, um homem, uma mulher e, por

trás da mulher, como a falar-lhe ao ouvido, uma serpente.

O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: “Receio que, assim como a serpente

enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes,

e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo” (II Co 11.3).

  O mesmo apóstolo escreveu a Timóteo: “Primeiro foi formado Adão, depois

Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão(...)”

(I Tm 2.13-14).

Adão caiu em seguida: “Assim como por um só homem entrou o pecado no

mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens(...)

Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à

semelhança da transgressão de Adão(...)” (Rm 5.12).

Mas há esperança. “Visto que a morte veio por um homem, também por um

homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como, em Adão, todos morrem,

assim também todos serão vivificados em Cristo(...)” (I Co 15.21-22).

(Continua)
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Deus criou a natureza com equilíbrio perfeito! 
“Goteje a minha doutrina como a chuva, (...) como chuvisco sobre a relva 

e como gotas de água sobre a erva.” Deut. 32:2 

 
 

Como já tinha acabado de fazer sua lição de casa, Davi correu para a sala para ver 

televisão. Lá encontrou o pai, a mãe e a irmã de olhos arregalados perante a imagem 
que passava na telinha: um enorme incêndio destruindo uma pequena floresta que 
ficava a poucos quilômetros de uma cidade. 
“Isso é filme?” perguntou. 
“Não, filho, infelizmente é o noticiário. Quase não está chovendo naquela região e a 
mata está seca demais, então, qualquer faísca é capaz de provocar um desastre 
ambiental como esse.” O pai explicou. 
Davi respirou fundo. Na escola, aprendia que os seres humanos precisam aprender a 
respeitar a natureza e, na igreja, que Deus havia feito o homem e a mulher para 
cuidarem de Sua criação.  
“Pai, por que não está chovendo o quanto precisa?”, ele perguntou. 
“Ah, filho, as pessoas cortam as árvores sem pensar no futuro. Sem árvores, não há 
chuva e, sem chuva... bem, você viu o que pode acontecer.” 
“Deus deve estar muito triste com a humanidade, né?”, Davi concluiu. 

O Senhor, em Sua sabedoria, não criou cada coisa para ser independente. Ele fez 
questão de que tudo, em Sua criação, dependesse uns dos outros. Quer um exemplo? 

Na escola, você aprende que as plantas produzem oxigênio para seres humanos e 
animais respirarem, né? E que o sol faz evaporar gotículas de água, que se 

transformam em nuvens e que voltam para a terra em forma de chuva! 
Deus criou toda a natureza com um equilíbrio perfeito, como tudo o que Ele faz. Mas 
nós, seres humanos, estamos nos esquecendo de cuidar dela. Por isso, nos deparamos 
com falta de chuva e incêndios em alguns lugares e chuva em excesso e enchentes, em 

outros. 
E você? Está obedecendo a Deus e cuidando do que Ele criou com tanto amor? 

beijos, Tia Sandra  

(que tal ler Deuteronômio 32 para saber mais um pouquinho? ) 

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


LITURGIA: 
Prelúdio: Tio Pedro e Tia Letícia – Bom Dia 

Bom dia, com alegria 
Desejo pra você um belo dia 
Andando na compania  
Do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem! 
 

 

1 – SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2 – CÂNTICO– Rebeca – A cada momento 
 

A cada momento, eu sinto presença do Senhor (2x) 
Ao sentar 
Ao levantar 
Ao dormir 
Ao despertar 

E andando pelo caminho (2x) 
Ah-a-a, aleluia 
Ah-a-a, glória a Deus 

 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR: Paulo 
Nosso Deus é bom demais e merece o nosso louvor! 

4 – Leitura Bíblica no mês – Samuel – Salmos 24:1 a 6 

 5 -Versículo do mês para memorizar: Maria Luiza 

 

 

9 – CÂNTICO: Tio Pedro e Tia Letícia – Pedro, Tiago e João no Barquinho  
 

Pedro, Tiago, João no barquinho (3x) 
No mar da Galiléia 

Jogaram a rede, mas não pegaram peixe (3x) 
No mar da Galiléia 

Jesus mandou jogar do outro lado (3x)  
Do mar da Galiléia 

Puxaram a rede cheia de peixinhos (3x) 
No mar da Galiléia 

 
 

Oração do Pai Nosso- Tia Aline 

Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 

Aniversariantes de FEVEREIRO 
“O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre” Sl 121.8 

 

Erik Fazzi Martins 04/02 8 anos 

Nathan Teles Ribeiro 13/02 5 anos 

Tio Eduardo Chagas (Unidos por Cristo) 13/02  

Marco Machado Corval 21/02 3 anos 

Valentina Costa Granja Pinz 24/02 7 anos 

Valentina Maria Cortes 24/02 7 anos 

 

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 

 

6 – Recordando – Provérbios 3:5a – Yan e João 
 
7 - ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Clara 
Deus é tão bom todos os dias! Merece nossa gratidão! 
 

8 – Mensagem – tio Indiomar 
 

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA 

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos) 
Coordenadores: Ana Carol ina  da  Cruz  L ima, Ana Lucia Pina Caldas ,  Eduardo 

Alves Chagas, Indiomar Crosoé de Oliveira Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Sandra Pina 

MEIO DIGITAL- Aos domingos Culto das crianças (4 a 12 anos) e EBD. 

Produzidos semanalmente, sendo mantidos no Youtube – Igreja Presbiteriana 
de Botafogo  

PRESENCIAL- EBD (1a12anos - divididos em 5 classes)Domingos às 10h30min 
mediante inscrição previa com Ana Carolina da Cruz Lima (21)96925 8132. 

“Ao Senhor pertence a terra e 

tudo o que nela se contém. 
Salmos 24:1a 
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