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A SEMENTE E OS FRUTOS
1 João 3:09

Você não precisa ser um expert em agricultura para saber que o fruto é
consequência da semente que é plantada. Não tem como você plantar semente
de goiaba e a árvore dar como fruto abacate.

É disso que João nos fala neste versículo. Se a semente plantada é divina,
o fruto não pode ser pecado.

Por falar nisso, na Bíblia o termo semente é utilizado no sentido da família
de um homem e sua descendência. Portanto, neste sentido, aquele que é nascido
de Deus é membro da família de Deus. Pertencer a família de Deus é vivê-lo na
lembrança de quem pertencemos, que estamos perto Dele e que precisamos
permanecer Nele.

Mas, também, a semente citada por João, significa o renascimento em Jesus
que faz o homem ter em si a semente de Deus. Sem dúvida que isso é uma graça
inefável, é uma marca para a vida e a eternidade, mas é a certeza de que o
pecado não pode encontrar guarita na mente e no coração daqueles que renascem
em Jesus. Você não pode ter o pecado como uma possibilidade visto que o fruto
que sua vida precisa gerar é consequência da semente de Deus em sua vida.

Isso é tão importante para nossa vida e sanidade espiritual na medida que
muitos vivem como se não fosse possível resistir ao pecado; não viver sobre a
influência do pecado ou abandonar o pecado. A semente plantada naquele que é
nascido de Deus lhe traz a garantia e a certeza de que você pode não pecar.

Leia e releia esse versículo, pois te ajudará a enfrentar o cinismo espiritual
que se conforma com o pecado; ainda que inconscientemente, nos leva a pensar
que ninguém é perfeito e, assim, abaixa o padrão espiritual da vida.

Esta é a maior luta de nossas vidas – resistir ao pecado. Mas, não adianta já
se declarar derrotado(a), tenha certeza de que o Deus que lhe mostra, através do
Espírito Santo, o pecado, nos dá força para resistir ao mal.

Talvez, você se pergunte: por que essa luta toda? Por que temos que lidar
conosco mesmo, enfrentar nossas maldades, desvios e todo o mal que nos rodeia?
Porque Deus sabe que, se não o fizermos, seguimos caminhos que nos levam e
levarão para a nossa própria destruição.

Reconheça, valorize, adube e alimente a semente de Deus plantada em
você, pois isso produzirá na sua vida, vida em abundância.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

44 NC – Louvores ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 34:1-8
75 NC – Arrependimento e súplica

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

176 NC – Fidelidade do cristão
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Acima de todo o louvor”
Mensagem: Rev. Marcos Azevedo

DESPEDIDA

135 NC – Mais de Cristo
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Cantarei teu amor
Cântico: É de coração
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 15.11-32
Cântico: Oceanos

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Rendido estou
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: A começar em mim
Mensagem: Presb. Maurício Buraseska

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.

REV. MARCOS AZEVEDO
Missionário da IPB na França, está conosco
nessa manhã para compartilhar
mensagem da parte de Deus para nós. Seja
bem-vindo Rev. Marcos e que Deus o use
poderosamente. Quanto a nós, fica o desafio
de nos envolvermos cada vez com a
pregação do Evangelho, também investindo
naqueles que Deus envia para a seara.

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.

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 ARTESANAL 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-
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.

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: Eneida Nogueira da Costa, Israel
Oliveira Moraes e Vanessa Ribeiro de
Souza; Dia 30: Aurea Maria Madeira
Borges de Almeida; Dia 31: Célia Pereira
Caldas; Dia 01: Marli Manganello
Velloso; Dia 02: Célio de Sena Torres e
Paulo dos Santos Nascimento.



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:

Dízimo - XXX,10
Oferta - XXX,20
Sacola do Amor - XXX,30
Abrigo Presbiteriano - XXX,40
Presente de Aniversário - XXX,60

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

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

ESCALAS

Presbítero
27/03: Presb. Paulo Nascimento
03/04: Presb. Mário Filipe

Diácono
27/03: Diác. Thiago Leite, Tagore
Morais e Leonardo Medeiros
03/04: Diác. Rogério de Andrade, Michel
Jarque e Glauco Wamburg

Escola Dominical Adultos:
27/03: Profa. Lígia Portes
03/04: Presb. José Vicente

Comissão de Som:
27/03: Miguel Torres | Luiz Felipe/
Paulo Nascimento
03/04: Marcos Victório | Victor Rangel

Escala Transmissão
27/03 - Transmissão dia: Letícia e Clara
| De olho na live: Ângela | Transmissão
noite: Pedro
03/04 - Transmissão dia: Julia e Tiago
| De olho na live: Ângela/noite: Malu |
Transmissão noite: Julia



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

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

O primeiro homicídio.

A reação de Caim não foi boa. “Irou-se... sobremaneira... e descaiu-lhe o semblante” (Gn 4.5b). O
estado de espírito transpareceu no rosto. Ele ficou de cara feia, zangado com Deus! Que tolice!

  Contudo, Deus graciosamente deu-lhe uma oportunidade para arrepender-se, para repelir aqueles
sentimentos ruins, para mudar de atitude. Disse-lhe: “Por que andas irado? E por que descaiu o teu
semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?” Noutras palavras: “Caim, por que você
está assim tão zangado? Por que está de cara feia? Isto não vai ajudá-lo em nada. Pare com isto agora,
antes que seja tarde! Acalme-se! Mude de atitude. Seja humilde. Comece de novo. Traga-me uma oferta
que realmente expresse seu louvor, seu reconhecimento, sua gratidão. Eu a aceitarei, e tudo ficará bem”.

E Deus ainda o advertiu: “Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta; o seu desejo será
contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo” (Gn 4.6-7). As emoções fortes e a ira não são pecado,
necessariamente; mas estão a um passo do pecado. Os pensamentos ficam confusos, os desejos
são contrários, a luta é intensa. Mas, tudo pode ser dominado, o pecado pode ser evitado... com
a ajuda de Deus.

Porém, Caim não quis dar ouvidos a Deus, não parou para refletir, não dominou as emoções;
antes, permitiu que a ira degenerasse e se transformasse em amargura de alma e ódio tremendo.
Estava mesmo sob influência do maligno! Então, dissimulando, disse a Abel: “Vamos ao campo”. O
justo Abel, sem malícia, pode ter pensado: “Meu irmão deve estar querendo conversar sobre as
ofertas que levamos à presença de Deus... Talvez queira me perguntar como eu me senti... Ele anda
acabrunhado, estranho...” Enganou-se. “Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra
Abel, seu irmão, e o matou” (Gn 4.8). Não sabemos como o fez. Com uma pedra, um galho de árvore,
algum tipo de faca primitiva? O corpo caiu, o sangue escorreu... Foi o primeiro homicídio, a
primeira morte humana mencionada na Bíblia.

  Passado algum tempo, “disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei;
acaso sou eu tutor de meu irmão? Mentiu e foi insolente. Consternado, Deus lhe disse: Que fizeste?
A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra... Quando
lavrares o solo não te dará ele a sua força; serás fugitivo e errante pela terra” (Gn 4.9 -12). Temos aqui
um prenúncio da lei da vingança do sangue (Nm 35.16-21; Dt 19.11-13). Neste caso, Deus mesmo
é o vingador do sangue de Abel. Ele não mata Caim, mas o amaldiçoa e o expulsa da terra que ele,
Caim, cultivava. O primogênito de Adão e Eva seria um fugitivo, um errante, um nômade. Onde
chegasse e plantasse, teria sérias dificuldades. A terra não seria fértil.

 Os versículos seguintes (Gn 4.13-14) registram uma conversa posterior de Caim com Deus.
Ele estava sofrendo as dificuldades ambientais, espirituais e relacionais; temia que alguém o
matasse. As pessoas geralmente temem que lhes façam o mesmo que elas próprias já fizeram a
outrem. Misericordiosamente, Deus lhe pôs um sinal identificador e protetor (Gn 4.15). Isto nos
lembra a expressão de Paulo: “...onde abundou o pecado, superabundou a graça” (Rm 5.20).

 Estranhamente, “retirou-se Caim da presença do Senhor...” (Gn 4.16). Deus não o expulsou de
sua presença, não rompeu com ele. Foi ele quem decidiu retirar-se... Se acreditasse no que o
profeta Isaías escreveria séculos mais tarde! (Leia Is 59.1-3). (Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
Boletim Dominical – ano 6 nº 60 – 27 de março de 2022 

 
 

Como Novo! 
“Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós;  

por isso, estamos alegres” Salmo 126:3 

 
 

Era um brinquedo super especial. Quando o entregou a Paulo, o avô fez a seguinte 

recomendação: “Esse cavalinho eu ganhei do meu avô! Brinquei muito com ele, e seu pai 
também. Agora, é seu.” E o menino amava aquele cavalinho de madeira!  
Mas, naquele dia, Paulo estava atrasado para o treino de futebol e deixou os brinquedos 
espalhados pelo quarto. “Na volta eu arrumo,” pensou. E na volta... 
“Mãe, mãe, mãe!!!” ele saiu correndo do quarto. “Sem querer, pisei no cavalinho que o 
vovô me deu e ele quebrou a pata! O que eu faço!”  
“Calma, filho, vamos ver isso.” a mãe disse, pegando sua maleta de trabalho. 
Delicadamente, ela escolheu algumas ferramentas, uma cola e um estojo de tintas. Com 
calma e paciência, e sob o olhar aflito do filho, ela limpou, colou e restaurou o pequeno 
brinquedo. 
“Parece novo, mãe!” o menino arregalou os olhos. 
“Quando usamos o material certo, o restauro fica perfeito.” a mãe sorriu. 

Nossa vida também precisa ser restaurada. Mas, você sabe o que é restaurar?  
É pegar uma coisa que está danificada e consertar de uma forma que parece que nunca 

teve dano nenhum! 
Quando o pecado entrou no mundo, como aprendemos lá no livro de Gênesis, os seres 

humanos ficaram danificados. Mas Deus, que é perfeito, já tinha um plano! Sim! Seu 
plano era enviar Seu Filho ao mundo para nos restaurar. 

Assim como uma planta murchinha precisa de água, sol e nutrientes para ser restaurada, 
nós precisamos que Jesus seja a água, o sol e os nutrientes que restaura a nossa vida. 

No que a sua vida precisa ser restaurada? Obediência? Paciência? Faça uma oração. 
Converse com Deus sobre o que você acha que está danificado em sua vida.  

Ele é o nosso Pai amoroso que quer fazer muitas coisas por você. Inclusive, restaurar o 
que está quebrado e deixar você novinho em folha! 

Não se esqueça: Jesus é a “tinta especial” que restaura a nossa vida! 
beijos, Tia Sandra 

(leia Salmo 126 para saber mais sobre as coisas que o Senhor faz.) 

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


LITURGIA: 
 
PRELÚDIO: 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– Por dentro, fora, alto, embaixo 
Por dentro, fora 
Alto, embaixo 
Sempre sou feliz  (2x) 

Aqui Jesus entrou 
Meu coração limpou 

Por dentro, fora 
Alto, embaixo 
Sempre sou feliz! 

 

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

4 – LEITURA BÍBLICA no mês – Provérbios 3:5 a 12 

 5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:  

 

 

 

 

 

 

6 – RECORDANDO –  

“Todo ser que respira louve ao Senhor.” 

Salmo 150:6  
 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Temos muitas coias a agradecer ao Senhor! 

 

 

8 – MENSAGEM: tio Indiomar 

9 – CÂNTICO: 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 e Despedida 

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 

“O Senhor com sabedoria 

fundou a terra.” 

Provérbios 3:19a 

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 
 
NO DEPARTAMENTO DE CRIANÇAS, CONTINUAMOS A USAR A MÁSCARA, 

pois nem todas as crianças estão vacinadas! 
 

PRESENCIAL- CULTO INFANTIL – Domingos às 9h30min. 

EBD (1a12anos - divididos em 5 classes)Domingos às 10h30min. 
 

MEIO DIGITAL- A partir do dia 27 de março de 2022, toda as atividades 
passam a ser presenciais. Os cultos e aulas anteriores 
permanecem no Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo  
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