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DEZ MOTIVOS PARA NÃO DESISTIR

O que é desistir? A palavra vem do latim “desistere”, que significa não
prosseguir, renunciar. Quando aceitamos o Senhorio de Jesus sobre nossas vidas,
temos de abrir mão de muitas coisas, dando lugar a novas atitudes, novos
pensamentos, enfim, dando lugar ao NOVO HOMEM. A Bíblia nos dá inúmeros
motivos, pelos quais jamais devemos desistir e tenho me apropriado de alguns
deles para conseguir superar as dificuldades quando as mesmas me sobrevêm:

Primeiramente creio na fidelidade de Deus nas suas promessas e palavras:
“Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel;
é ele o escudo de todos os que nele se refugiam”. Samuel 22:31

Mesmo quando sou ridicularizado, maltratado, procuro lembrar o que Jesus
falou

“E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que
perseverar até o fim, esse será salvo.” Mateus 10:22

Muitas vezes fico pensando na fé que Abraão teve para que, com quase 100
anos, crer na promessa de Deus para sua vida. Gn 17:16, talvez até tenha sido
ridicularizado, mas ele creu, e assim conquistou o seu legado.

Muitas vezes somos questionados e a Bíblia me mostra que Deus é um
Deus que usa as coisas tolas para confundir as sábias, assim como foi com o
profeta Amós, homem simples, mas que não temeu ao poderoso sacerdote Amazias
(Amós 7: 14 e 15).

Gosto de lembrar do livro de Rute, quando Elimeleque e sua esposa Noemi
saem de Belém (que significa Casa do pão), e vão procurar alimento em outras
terras. (Rute 1:1 e 2) E penso, o que encontrarei longe da Casa do Pão? Sim, que
farei longe da Casa de Deus?

Por muitos anos temi o mal e buscava maneiras de fugir dele, mas agora
acredito no que está escrito em Rm 12:21: “Não te deixes vencer do mal, mas vence
o mal com o bem”.

Porque tenho de alcançar um objetivo na minha vida:
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer
darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra
um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o
recebe”. Ap. 12:17

Porque nada pode me afastar do amor de Deus: “Porque estou certo de que,
nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem
futuras, nem potestades,nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor”. (Rm
8:38,39)

Porque Jesus veio me resgatar: “Porque o Filho do homem veio salvar o que
se havia perdido”. Mateus 18:11

Finalmente o maior de todos os motivos, é que não posso rejeitar um amor
como este:

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna”. Jo 3:16

Anônimo



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

41 NC – Louvor pela graça divina
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 103.1-14
218 NC – Vontade soberana

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

113 NC – Achei um bom amigo
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antônio Dusi

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Bênção gaélica”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
342 NC – Comunhão
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Hoje é tempo de louvar a Deus
Cântico: Adoração sem limites

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 13.1-9
Cântico: Fé

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Ele continua sendo bom
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Teu amor não falha
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Até outra vez (Bênção)

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.

USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO NA
IGREJA
Á luz do decreto municipal que retirou o
uso obrigatório de máscaras em
ambientes externos e internos, o
Conselho da Igreja resolveu orientar a
Igreja no seguinte sentido:
1. O uso de máscara nas dependências da
Igreja é facultativo, mas instamos ao povo
de Deus que  sua decisão seja pautada por
responsabilidade;
2. Se você estiver com qualquer sintoma
de gripe e resfriado, por favor participe dos
cultos através do canal da igreja no Youtube;
3. Se você tiver alguma comorbidade,
considere continuar ainda o uso da
máscara;
4. Não julgue o seu irmão;
5. Respeite a decisão de seus irmãos;

CULTO ÀS 9H VOLTA SE INCORPORAR
AO CULTO ÀS 10H30
Com a diminuição dos índices de
pandemia já é possível voltarmos ao
nosso culto matutino único, às
10h30min. Com isso, também,
poderemos retomar as aulas de Escola
Dominical presenciais e ao Culto
Infantil. Portanto, a partir desse domingo
só teremos o culto às 10h30min.

INSCRIÇÕES PARA OS CULTOS
Irmãos, o Conselho da Igreja, ouvida a
Comissão de Saúde, decidiu que à luz do
atual quadro de saúde em nossa Cidade,
não há mais necessidade de você fazer
inscrição para nenhum de nossos cultos.
Voltemos todos à Casa do Senhor e vamos
adorá-lo em espírito e verdade e ter
comunhão uns com os outros.

ESCOLA DOMINICAL VOLTA
PRESENCIALMENTE
A partir desse domingo, dia 20 de março,
às 9h30min, voltaremos as aulas
presenciais em duas classes da escola
Dominical: Classe de Adultos (salão Rev.
Miguel Marques) e Classe Luzia Soltesz
(antessala da secretaria).

DEPARTAMENTO INFANTIL
O trabalho no departamento infantil
prossegue retomando a normalidade. Os
trabalhos acontecem a partir de
10h20min e vão até o término do Culto
Matutino. Pais, não será mais preciso
fazer inscrição, mas é tempo de um novo
investimento para que seus filhos voltem
ao convívio na Igreja. Foram dois anos
ausentes! Invista na formação espiritual
dos seus filhos. Os professores, ainda
usarão máscara no departamento visto
que nossas crianças ainda não
completaram o ciclo vacinal.

CULTO INFANTIL
A equipe coordenadora do Departamento
Infantil está estruturando a volta
presencial do Culto das Crianças, às
9h30min dos domingos. Isso permite que
vocês pais possam participar também da
Escola Dominical. Vamos ser orientados
pela coordenação, no tempo devido.

REUNIÃO DE ORAÇÃO PRESENCIAL
A partir dessa terça-feira, dia 22, às 19h,
voltamos a ter a reunião de oração da
Igreja no interior do templo. É tempo de
retomarmos à normalidade e continuar
a orar intensamente por nossas vidas,
famílias, igreja e ministério.



OFICINA ESTER NASCIMENTO
Os trabalhos da Oficina voltaram a todo
vapor. Você é convidada(o) a se engajar
nesse trabalho que abençoa vidas com
os dons e talentos que Deus lhe deu. A
Oficina acontece sempre nas terças-
feiras, começando às 9h e terminando
às 16h. Considere a possibilidade de
Deus usar seus talentos e, com eles,
abençoar pessoas com o fruto do seu
trabalho. Procure a coordenadora,
Angelita de Arruda, e se informe das
possibilidades.

RETORNO DO CANTO PRESENCIAL
DE NOSSOS COROS E QUARTETO
O Conselho avaliando a bênção da
participação presencial dos coros, ouvida
a Comissão de Saúde, resolveu aprovar a
volta presencial da participação musical
dos coros. O Coro Incansáveis na Luta da
SAF-Botafogo já nos abençoou no domingo
passado com unção, arte e segurança.
Agora, queremos estimular os outros
grupos a fazerem o mesmo: Coro Marcello
Ganter, Coro Eulita Martins, Coro
Masculino, Madrigal e Quarteto 4Cantos

CELEBRAREMOS A PÁSCOA COM
TODA INTENSIDADE
Nossa Igreja voltará a celebrar a Páscoa
com toda a intensidade e unção que a
caracteriza. Então já separe na sua
agenda o domingo, dia 17 de abril, pois
páscoa é tempo de comunhão com Deus
e com os irmãos. Nossa Programação:
07h00min - Culto da Ressurreição (Santa Ceia)
08h30min – Café da Páscoa (alimentos trazidos
de casa)
10h30min - Culto Matutino (Santa Ceia)
18h - Culto Vespertino

Quanto ao Café de Páscoa aguarde
orientações da Comissão de
Comemorações

ADOLESCENTES SE REÚNEM TERÇA-
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.

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: Juliana Corrêa da Costa; Dia 21:
Ana Cristina Ribeiro Rodrigues e
Priscilla Abrahão Soares dos Santos; Dia
22: Maria Emília Machado Vianna
Cardoso; Dia 23: Ana Carolina da Cruz
Lima; Dia 24: Bruno Alfredo Rodrigues
Cardoso; Dia 25 Mario Roberto Uria Leitão
e João Pedro Tavares Fernandes da Silva;
Dia 26: Genny Ferreira da Costa e
Marcela Pina Cantaluppi Mello.

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:



GERUSA LEITE WESTON
Durante 2 anos seu nome esteve entre os
enfermos que necessitam das orações da
igreja. Gerusa chegou criança em nossa
igreja com sua família, aqui todos fizeram
sua Profissão de Fé, e mesmo vivendo mais
tarde em outras cidades, muitos irmãos e
amigos da nossa Igreja os acompanhavam.
Gerusa casou em 2009 nos Estados Unidos
e ali formou sua família com seu marido
Rick Weston e seus 2 filhos Christopher
(11 anos) e Riley (7 anos). Há 2 anos
enfrentando uma seria enfermidade, veio
a falecer no domingo 6 de março. Nosso
coração entristecido se une ao de toda a
sua família e amigos, sabendo que o Santo
Espírito do Senhor a todos está confortando
(Ap 21.4).

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), 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
20/03: Presb. André Ribeiro
27/03: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
20/03: Diác. Joaber Sales, Pedro Rocha
e Eduardo Chagas
27/03: Diác. Thiago Leite, Tagore
Morais e Leonardo Medeiros

Escola Dominical Adultos:
20/03: Prof. Daniel Baraúna
27/03: Presb. José Vicente

Comissão de Som:
20/03: João Lucas | Pedro Rocha
27/03: Miguel Torres | Luiz Felipe/
Paulo Nascimento

Escala Transmissão
20/03 - Transmissão dia: Tiago | De
olho na live: Ângela/Noite: Davi |
Transmissão noite: Julia
27/03 - Transmissão dia: Letícia e Clara
| De olho na live: Ângela | Transmissão
noite: Pedro



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

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

Os primeiros atos de culto.

“Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos
trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das
primícias do seu rebanho e da gordura deste...” (Gn 4.2-4). Provavelmente, Adão e
Eva já haviam cultuado a Deus com ofertas, mas não há registro disso. O culto e
as ofertas de Caim e Abel são os primeiros mencionados na Bíblia. Teriam
aprendido com os pais. Caim, não muito bem, como veremos.

Os primeiros problemas de culto.

“Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta; ao passo que de Caim e de sua oferta
não se agradou” (Gn 4.2-5). O texto não explica porque. Todavia, no Novo Testamento,
há pelo menos duas passagens que explicam:

• A primeira contrasta a fé dos ofertantes: “Pela fé, Abel ofereceu a Deus
mais excelente sacrifício do que Caim” (Hb 11.4).

• A segunda contrasta as obras dos ofertantes: “Caim... era do maligno...
suas obras eram más, e as do seu irmão justas” (I Jo 3.11).

Note também que o texto em Gênesis diz: “Agradou-se o Senhor de Abel e de sua
oferta; ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou”. Sobre isto, um moderno
expositor comenta: “... o problema não foi o que eles ofertaram, mas sim a atitude
com que o fizeram. Note que em Gn 4.4,5 os nomes dos ofertantes são citados antes
das referências às suas ofertas(...) Deus está mais interessado na pessoa do ofertante
do que no tipo de sua oferta. O Novo Testamento confirma isto: Abel era um homem de
fé; Caim não (Hb 11.4).

Culto e oferta só agradam a Deus quando o ofertante tem fé e obras; melhor
dizendo, quando a fé do ofertante é do tipo que renova o coração e transforma a
vida (Sl 51.17; Hb 11.6). Isto não estava acontecendo com Caim. Seu procedimento,
em seguida, mostrou que ele estava afastado de Deus. De fato, como lemos no
texto de I João, ele era do maligno, do diabo mesmo. Deus sabia, de antemão, e não
aceitou sua oferta.

(Continua)
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Regar... adubar... podar...  
para poder crescer! 

“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor” João. 15:1 

 
 

Passar as férias no sítio dos tios era uma época super esperada por Clarinha. Ela amava 

ver os tios cuidando do pomar e dos animais! E, é claro, era diferente de viver na cidade 
grande, em um apartamento, só tendo o play e a pracinha para se divertir. 
De manhã, bem cedinho, a menina foi para o pomar e tomou o maior susto: tia Lúcia 
estava com uma enorme tesoura nas mãos, cortando galhos das árvores. 
“Tia! Você está matando as goiabeiras!”, ela gritou. 
“Não, querida. Na verdade, estou ajudando. As árvores do pomar precisam de água, de 
nutrientes na terra, mas também de poda.” a tia começou a explicar. “Está vendo esse 
galhinho que cortei? Ele está seco, por isso não ajuda em nada os frutos. Pelo contrário, 
ele atrapalha, sugando nutrientes que deveriam ir para os frutos.” 
“Não entendi, tia.”, a menina estava confusa. 
“É como se tivesse uma folha rasgada e suja no seu caderno, que não serve mais para 
escrever nem desenhar. O que você faz com ela?” 
“Arranco do caderno, claro!” 
“É o que estou fazendo com esses galhos secos.” 

Às vezes, nós também precisamos “cortar galhos secos” da nossa vida, não é? Somos 
frutos da videira verdadeira, que é Jesus, e quem cuida de nós é Deus, certo?  

É isso o que João nos conta em seu evangelho. 
Mas, uma árvore para dar frutos, deve ser regada (Jesus é a água da vida) e deve receber 

adubo (através da Palavra de Deus, a Bíblia). Mas ela também precisa ser podada, ou 
seja, é preciso cortar o que está atrapalhando... 

O que está atrapalhando você de agir e se comportar como o Senhor quer?  
Malcriação? Desobediência? Teimosia? Birra? Mentira? 

Pense um pouco e fale com Deus, pedindo que Ele ajude você a descobrir e “podar” os 

galhos que não estão deixando você ser uma boa fruta na videira, que é Jesus. 
beijos, Tia Sandra 

 

(leia João 15: 1 a 11 para saber mais sobre o que Jesus disse.) 

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


LITURGIA: 
 
Prelúdio: tia Aline – 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– Cris Sayum – Deus é tão bom 
Deus é tão bom, Aleluia (2x) 
Deus é tão bom, é tão bom pra mim. 

Dios bueno es, Aleluia (2x) 
Dios bueno es, bueno es para mi. 

God is so good, Aleluia (2x) 
God is so good, is so good to me 

Deus é bom pra mim (2x) 
Feliz estou, cantando eu vou 
Deus é bom pra mim 

Deus é bom pra mim (2x) 
Seguro estou, com ele eu vou 
Deus é bom pra mim 

 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR: Clara 
Vamos louvar ao nosso Deus, que é maravilhoso! 

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

 5 -Versículo do mês para memorizar: João Rosa 

 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: tia Brenda 

Vamos agradecer ao Senhor! 

8 – Mensagem: tio Fábio Aragão 

9 – CÂNTICO: Isabella – Ninguém deve se esquecer 

Ninguém deve se esquecer 
Do que Deus na Bíblia diz 
Mas ouvir e obedecer 
Para sempre ser feliz. 

! 
 

Oração do Pai Nosso- tio Tagore 

Benção pastoral – Rev. Diego Stallone 

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 

Felipe Baraúna 16/03 2 anos 

Bethina Teles de Souza 19/03 11 anos 

Tia Ana Carolina (Sementinhas e Amigos) 23/03  

   

 

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 150:6 – Yan e João Benincasa: 
 

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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