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A DIREÇÃO CERTA
1 João 3:03-08

Nós precisamos pensar na meta e na finalidade da vida cristã, pois se não
o fizermos corremos o risco de perder o sentido daquilo que fazemos e de quem
somos. Reflexão!

Barclay nos ensina que “a pessoa que sabe que Deus está no final do cami-
nho entende que a sua vida é uma preparação para encontrar com Ele”.

Neste sentido, João nos adverte ao perigo da doutrina gnóstica que nos afasta
do caminho de encontro com Deus através de Jesus Cristo.

Os gnósticos defendiam que o corpo é mau e por isso, não havia perigo em
satisfazer suas concupiscências e luxúrias, afinal de contas o corpo não tem
importância! Nisso criam os gnósticos.

Chegavam mesmo a dizer que aquele que é verdadeiramente espiritual
está protegido pelo Espírito então, pode pecar para satisfazer o corpo. Por isso João
os chama de falsos mestres.

Primeiramente, afirma João, ninguém está acima da lei moral. Todos
estamos debaixo da lei.

Progresso espiritual não confere privilégios morais para pecar. Na verdade,
João está nos alertando para o poder destrutivo do pecado. Não diminua o valor, a
importância, o impacto, as consequências e o mal que o pecado traz ao ser huma-
no.

Neste sentido João nos ajuda a entender que o pecado desfaz, minimiza e
despreza a obra de Jesus. É como se não tivesse valido o sacrifício do Salvador.

Mas não podemos nos esquecer que o pecado precisa ser lido como uma
manifestação  de uma união imperfeita com Jesus.

Agora, não se engane porque a origem do pecado é o inimigo de nossas
almas – o diabo. Ele assim o fez desde o princípio.

Saber essas coisas organizam o raciocínio, mas é preciso conhece e procla-
mar como se vence o pecado. Só Jesus Cristo no faz vence o pecado. Porque Jesus
Cristo destruir as obras do diabo.

Esta prisão foi destruída, aniquilada para sempre.
Á luz dessas verdades, João nos coloca diante de uma verdade a qual deve-

mos checar nossa caminhada. Se esta caminhada tem sido em direção a Deus
ou se temos andado por outros caminhos acreditando que estamos na direção
certa:

“Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele
que está no pecado não o viu nem o conheceu”. 1 João 3:6

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

33 NC – Maravilhas divinas
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 27.1-10
158 NC – Conforto e luz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

65 NC – Louvor
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Incansáveis na luta - SAF Botafogo:
“Amparo Divino”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

289 NC – Quem Irá?
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

33 NC – Maravilhas divinas
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 27.1-10
158 NC – Conforto e luz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estro-
fe)

CONSAGRAÇÃO

65 NC – Louvor
Oração Diaconal de Dedicação

AÇÕES DE GRAÇAS PELO ANIVERSÁRIO DA SAF

Palavra da Presidente
Coro Incansáveis na luta - SAF Botafogo:
135 NC – Mais de Cristo
Oração de ações de graças
Moto Cantado da SAF

EDIFICAÇÃO

Coro Incansáveis na luta - SAF Botafogo:
“Amparo Divino”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

289 NC – Quem Irá?
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Nunca me deixou
Cântico: Oh! Quão lindo esse nome é
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 9.28-36
Cântico: Segurança

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico:  Eu amo a tua casa
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Vou seguir com fé

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 amadure-
cer mais discípulos de Jesus. Esta é a base
para nosso ministério e tudo o que faze-
mos. 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.

SAF COMPLETA 116 ANOS DE EXIS-
TÊNCIA ORGANIZADA
Hoje celebramos o aniversário da SAF-
Botafogo. Como sempre fazemos nossas
irmãs participarão do Culto Matutino di-
rigindo as diversas partes da liturgia.
Agradecemos a Deus por um trabalho que
ao longo de toda a sua existência de nos-
sa Igreja tem abençoado vidas.

CLASSE LUZIA SOLTESZ VOLTA ÀS
ATIVIDADES PRESENCIAIS HOJE
A Classe de Escola Dominical das senho-
ras volta a se reunir neste domingo, às
9h30min. É tempo de voltarmos a nor-
malidade!

MOCIDADE SE REÚNE DIA 19 DE MAR-
ÇO
Será realizado mais um Koinonia no sá-
bado dia 19, ‘s 18h aqui na igreja. É tem-
po de envolvimento e presença. Você que
é jovem coloque como propósito no seu
coração ter comunhão com seus irmãos
na igreja.

ADOLESCENTES SE REÚNEM TERÇA-
FEIRA
Não esqueçam que na terça-feira, às
20h, por Zoom, vocês tem reunião.



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 DEPARTAMEN-
TO INFANTIL
Os pais e responsáveis que desejam ins-
crever seus filhos podem me enviar
mensagem privada pelo WhatsApp com
o nome completo e a idade da criança.
Além disso, por gentileza, indicar tam-
bém 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 09
de abril, 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: Felipe Szendrodi Dourado Teixeira;
Dia 14: Nalva Pereira Caldas e Maria
Cleiane Marques do Carmo; Dia 15: Vâ-
nia Viana Regis e Sergio Pinto Nasci-
mento; Dia 16: Stila Borges Coelho de
Sousa, Thiago Louro da Silva Leite e Fi-
lipe Alves Baraúna; Dia 18: Maria Hele-
na de Jesus Nóbrega; Dia 19: Francisca
Sônia Pereira Martins.

Deixamos de publicar o telefone dos ani-
versariantes tendo em vista o estabele-
cido 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 pes-
soais.

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 de-
posite 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 ora-
ção. Estes são os motivos e nomes da-
queles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Julieta Dusi, Clau-
dia Giordano Barbosa, Cleube Anay de
Oliveira (câncer), Dulcineia Pires, Eliane
Cristina Soares, Francisco Antônio (Pri-
mo Ligia Portes), Gabriela Gerusa Leite
Weston, Jaira Botelho Moura, José Eduar-
do 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 ne-
cessárias para o sustento das atividades
e compromissos missionários e minis-
teriais 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
13/03: Presb. Esequias Sales
20/03: Presb. André Ribeiro

Diácono
13/03: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Aureliano Dutra
20/03: Diác. Joaber Sales, Pedro Rocha
e Eduardo Chagas

Escola Dominical Adultos:
13/03: Presb. Eduardo Gouvêa
20/03: Prof. Daniel Baraúna

Comissão de Som:
13/03: Lucas Bezerra | Thiago Leite
20/03: João Lucas | Pedro Rocha

Escala Transmissão

13/03 - Transmissão dia: Malu, Lucas
e Pedro Ribeiro | De olho na live: Ângela
| Transmissão noite: Malu
20/03 - Transmissão dia: Tiago | De
olho na live: Ângela/Noite: Davi | Trans-
missão noite:Julia



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

IIII. A história de Caim e Abel. - Gn 4- 5

 Esta história tem dois propósitos principais: (1) mostrar como o pecado de Adão e Eva

afetou os filhos do casal e as gerações futuras; (2) mostrar como Deus, depois da corrupção
de Caim e morte de Abel, proveu uma linhagem de homens piedosos para dar
prosseguimento aos seus propósitos eternos. Na continuação da história e sua
interpretação, aprenderemos um pouco sobre culto e ofertas a Deus. O contexto cultural
em Gn 4 é diferente do anterior: a primeira família está fora do Éden, mas já sabe que
pode e deve cultuar a Deus com ofertas; e há indícios de crescimento demográfico e
urbanismo. O primeiro bebê.

“Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim...” (Gn 4.1). Isto
parece mais um telegrama. Todavia, quanto está envolvido! Pela primeira vez na história
da humanidade homem e mulher relacionaram-se sexualmente... e a mulher concebeu.
A gravidez e o parto poderiam ser somente prazer e alegria, mas por causa do pecado
foram muito sofridos. O parto foi natural, sem parteira, sem médico, sem ninguém, exceto
Adão, Eva e Deus. Era um menino! Adão fez o melhor que pôde para limpá-lo e o colocou
nos braços da mãe. Esta, aliviada, suspirou e disse: “Adquiri um varão com o auxílio do
Senhor...” (Gn 4.1). Não se sabe o exato significado do nome Caim, mas aproxima-se disto:
adquirido do Senhor.

Por um pouco, vamos dar asas à imaginação... Adão e Eva ainda não tinham visto um
bebê. Não tinham a menor ideia de como seria ter um filho. Podiam imaginar que seria
pequeno, posto que os filhotes de animais que tinham visto eram pequenos, parecidos
com os grandões da própria espécie. Mas agora, era a sua vez. Quais podem ter sido suas
reações? “Oh! É pequeno demais! É tão vermelhinho! Olha, não tem cabelo... nem dentes! E
como grita. Parece que é a única coisa que sabe fazer... Os sentimentos eram ainda confusos:
uma certa decepção, sim, mas também uma grande alegria. O bebê era fruto do seu
amor! Era seu filho!

Passaram-se os dias, os meses, um ano, dois anos... O bebê abriu os olhos, sorriu,
falou, andou... Então, Eva engravidou outra vez. Sabia que o sofrimento seria inevitável,
mas, mesmo assim, ficou feliz. Tomara gosto. Queria ter outros filhos. Adão também. Ao
fim de nove meses, nasceu outro menino. Eva o chamou de Abel. O nome deriva de um
vocábulo hebraico que significa sopro ou vapor. Seria uma profecia? Abel teve vida muito
curta.

(Continua)
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O que era velho, fica novo! 
“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas 

 já passaram; eis que se fizeram novas.” 2 Cor. 5:17 

 
 

Aline chegou animada da escola. A mãe, quis logo saber o que tinha 

acontecido. 
“A aula de artes foi o máximo, mãe, e foi em conjunto com a aula de química!” 
“Como assim?” a mãe perguntou. 
“A gente fez papel reciclado. A professora de química explicou todo o processo, 

e o de artes fez a gente colocar, literalmente, a mão na massa. Dá pra acreditar? 
Rasgamos um monte de papeis velhos que iam para o lixo, mergulhamos eles na 
água, batemos no liquidificador e, depois de passar por uma tela bem fininha, saiu 
um papel novinho em folha. Amanhã já vai estar sequinho e vou trazer pra casa, pra 
vocês verem que é papel de verdade.” 

“Uau!” a mãe sorriu. “Então, o que era velho, ficou novo?! Agora fiquei curiosa 
para ver esse resultado.” 

 
Em uma das cartas que enviou para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo 

escreveu que “se alguém está em Cristo, é nova criatura”, mas, você já pensou no 
que isso quer dizer? A Bíblia também nos diz que quem beber da água de Jesus 

jamais terá sede, não é? 
Quando temos Jesus, de verdade, em nosso coração, nos esforçamos para fazer 

de tudo para deixar Ele feliz. Aprender, estudar e praticar o que aprendemos na 
Bíblia, é uma forma de fazer isso! E, assim como a combinação do papel velho moído 
com a água pode criar um papel novo, quando juntamos nosso amor por Jesus com a 

prática de Seus ensinamentos (que aprendemos lendo e estudando a Bíblia), nos 
tornamos novas criaturas! 

E você? Já é uma nova criatura em Cristo? 
beijos, Tia Sandra  

(que tal ler 2 Coríntios 5:11 a 17 para saber mais um pouquinho sobre o que Paulo escreveu?) 

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


LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella – Boas-Vindas 

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– Pedro e Letícia – Deus Grandão 
Meu coração é tão pequenininho 
Mas cabe dentro dele um Deus grandão (2x) 

O Deus que criou a terra e o mar 
Que desenhou o céu, as estrelas a brilhar 
Pois Ele é Deus todo Poderoso 
Mas escolheu morar dentro do meu 

Meu coração é tão pequenininho 
Mas cabe dentro dele um Deus grandão (2x) 

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 

Meu coração é tão pequenininho 
Mas cabe dentro dele um Deus grandão (2x) 

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 (2x) 

Meu coração é tão pequenininho 
Mas cabe dentro dele um Deus grandão (2x) 

 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR: Beatriz 
Nosso Deus é o máximo e merece todo o nosso louvor! 

4 – Leitura Bíblica no mês – Clara – Provérbios 3:5 a 12 

 5 -Versículo do mês para memorizar: Matheus 

 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria Luiza 

Hora de agradecer a Deus tudo o que Ele nos dá! 

8 – Mensagem: Tia Catarina 

9 – CÂNTICO: Tagore – Sem parar, Sem vacilar 

Eu preciso de você, você precisa de mim 
Nós precisamos de Cristo até o fim 

Sem cessar, sem parar, sem vacilar,  
sem tremer, sem chorar (2x) 

Sem parar! 
 

Oração do Pai Nosso- Felipe 

Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 

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

 

Tia Ana Luisa (Amigos de Jesus) 03/03  

Daniel Lima Braga 07/03 8 anos 

Felie Baraúna 16/03 2 anos 

Bethina Teles de Souza 19/03 11 anos 

Tia Ana Carolina (Sementinhas e Amigos) 13/03  

   

 

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 – Salmo 3:5 – Sara 
 

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. 

“O Senhor com sabedoria 

fundou a terra.” 

Provérbios 3:19a 
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