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A VIDA DÁ A CONHECER OS FILHOS DE DEUS
1 João 3:10-18

Como você vive revela se você é filho de Deus. Não sei como você lê essa
afirmação. Uns podem lê-la como uma acusação; outros como uma imposição,
mas seguramente há aqueles que a leem como uma constatação. É disso que
João nos fala neste texto.

Isso se dá porque não há outra maneira de entender que tipo de árvore
estamos lidando, se não ao ver seus frutos. Veja que afirmação – quem não vive
a vida com justiça demonstra que não é filho de Deus.

Podemos concordar que a verdadeira prova de que alguém é filho de Deus é
viver com justiça. Quanto a isso não há contestação, mas João qualifica isso nos
dizendo que ser justo significa amar as pessoas.

Precisamos nos lembrar que este dever foi e é incutido nos cristãos desde o
momento que entram na igreja. O amor passa a ser o mote da existência. Neste
caso, o amor ao próximo é a evidência de que se passou da morte para a vida.

A questão é aplicar isso em sua vida. Não vivamos a hipocrisia de nos manter
no campo das ideias, concordamos com o conceito, mas não aplicamos em nossas
relações. Sabemos que isso é muito difícil num ambiente em que relativizamos o
outro; temos uma existência autocentrada e vivemos num mundo que valoriza
isso.

Amar significa viver na luz e odiar é permanecer nas trevas, diz Barclay.
Contudo, creio que o nosso problema não está em termos de extremos, mas no
campo médio das relações. Eu não preciso odiar uma pessoa para não a amar. É
aqui que reside o problema – menosprezo.

João continua colocando mais peso na questão ao inserir a história de Caim.
Essa história você conhecer que, movido por ódio, Caim matou seu irmão. Assim,
não amar significa ser um homicida. João está aplicando o ensino de Jesus que,
falando sobre homicídio suplantou o mandamento de não matar estabelecendo
que a ira, o ódio, o rancor e o desprezo são igualmente graves.

Temos ainda que considerar que podemos até admitir que temos a obrigação
de amar e nos comprometermos a fazê-lo sem saber de que tipo de amor estamos
falando. A resposta é fácil – olhe para Jesus Cristo! Nossa vida precisa ser a
imitação de Jesus -  “Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus,” (Filipenses 2:5)

Agora a questão muda, pois para ser imitação é preciso seguir os passos de
Jesus. Ai João traz a relação direta com o que somos e com o que temos, pois
lidamos com necessidades o tempo todo.

Assim, ao vê alguém em necessidade precisamos considerar, com o que
temos, o suprimento – isso é seguir a Cristo.

Sabemos que isso é difícil, pois o exemplo é pouco diante do princípio de
conduta que precisa ser aplicado em toda circunstância.

Há ainda uma coisa que precisa ser dita. Muitas vezes, sofremos retaliações
por fazer o bem. Não foi isso que se deu com Caim?

Em qualquer lugar que você esteja, ainda que fique quieto(a), você é
desafiado(a) a ser a consciência da sociedade; e, por isso, com certeza, o mundo
frequentemente reagirá negativamente - “Irmãos, não vos maravilheis se o
mundo vos odeia.” (1 João 3:13)

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

37 NC – O santo nome
Oração de Adoração e Louvor
Coro Marcello Ganter: “Grande é o
Senhor”

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 126
79 NC – Glória ao Salvador

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

308 NC – Escuridão e luz
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Ele é meu e teu
Senhor”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

287 NC – Igreja, alerta!
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Toma o meu coração
Cântico: Emaús
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 8.1-11
Cântico: Nunca me deixou

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Deus de detalhes
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Agnus Dei”
Mensagem: Rev. Antônio Dusi

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Olhai além”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Ousado amor
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Eu 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
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.

PAPO DE HOMEM – HOJE ÀS 15:30
Você que é homem está desafiado a
comparecer hoje no encontro que
teremos para refletirmos sobre o valor
que a Bíblia tem para você.

ENCONTRO DA FAMÍLIA DA IP
BOTAFOGO
Domingo passado lançamos o projeto do
Encontro da Família da Igreja
Presbiteriana de Botafogo. Será um
encontro inesquecível. Três dias (2diárias)
no Hotel Mangalarga em Paty do Alferes,
um lugar maravilhoso que oferece diárias
com pensão completa (hospedagem, café,
almoço e jantar - bebidas são à parte).  Está
planejado para 7 a 9 de Outubro. Nós

gostaríamos muito que a Igreja se
planejasse financeiramente para poder
participar. Os pagamentos serão facilitados
em até 6x. Ainda precisamos orçar, mas
mesmo assim queríamos que todos
tivessem ao menos uma ideia dos
valores. Nós gostaríamos que os irmãos
avaliassem esta oportunidade e nos
respondessem se desejam participar.
Vamos orar e sonhar com o Encontro!
Agora precisamos que você manifeste
seu interesse procurando – Andrea e Rev.
Dusi; Débora e Miguel; Marcela e Thiago;
ou Esther e Rodrigo.

CORO MARCELLO GANTER VOLTA
PRESENCIALMENTE
Nosso amado coro volta a participar de
nossos cultos de forma presencial.
Também os ensaios já recomeçaram no
domingo passado. Eles estão preparando
as músicas para abençoar a igreja na
páscoa.

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;



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).

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

VISITA AO MUSEU DO AMANHÃ
Adolescentes, vamos nos preparar! Depois
de curtirmos a praia do Leme, iremos ao
Museu do Amanhã. Marque na sua
agenda e vamos passar juntos ali uma
manhã especial. Todos são bem-vindos!
Próximo sábado, dia 09 de abril, às 10h.

ADOLESCENTES SE REÚNEM TERÇA-
FEIRA
Não esqueçam que na terça-feira, às
19h, 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: Diogo Fellipe Taveira Santos; Dia
05: Glaucia Lessa Heier Gallindo e
Rogério de Andrade; Dia 06: Lívia Chaves
da Fonseca; Dia 07: Claudia Cristina
Paredes Pina e Mariana Campos de
Moura; Dia 09: Elenice Arruda e Maria
Luíza de Carvalho França e Buraseska.

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:

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
03/04: Presb. Mário Filipe
10/04: Presb. Eduardo Gouvêa

Diácono
03/04: Diác. Rogério de Andrade, Michel
Jarque e Glauco Wamburg
10/04: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Leonardo Medeiros

Escola Dominical Adultos:
03/04: Presb. José Vicente
10/04: Presb. Esequias Sales

Comissão de Som:
03/04: Marcos Victório | Victor Rangel
10/04: Lucas Bezerra | Thiago Leite

Escala Transmissão
03/04 - Transmissão dia: Julia e Tiago
| De olho na live: Ângela/noite: Malu |
Transmissão noite: Julia
10/04 - Transmissão dia: Família
Ribeiro | De olho na live: Ângela/noite:

Davi | Transmissão noite: Malu



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

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

Os ímpios caimitas.

Leia Gn 4.17. Possivelmente, você já fez ou ouviu estas perguntas: Se, de acordo com o

Gênesis, os únicos seres humanos vivos eram Adão, Eva e o filho Caim, com quem este

se casou? Com a ajuda de quem e com que propósito edificou uma cidade? Boas perguntas!

 Precisamos nos lembrar que a Bíblia não conta tudo. Imagine! Muitos detalhes são

apenas sugeridos ou pressupostos. Este relato conciso sobre o casamento de Caim e a

construção da primeira cidade, assim como o medo de Caim de que alguém o encontrasse

e o matasse, pressupõem, forçosamente, duas coisas: o transcurso de muitos anos e a

existência de outras muitas pessoas, além de Adão, Eva e o próprio Caim. Nossos primeiros

pais teriam gerado filhos e filhas, antes mesmo do nascimento de Sete, seu terceiro filho

mencionado (Gn 5.4). Caim teria irmãos e irmãs. Casou-se com uma irmã.

 A descendência de Caim herdou e agravou sua maldade e originou uma civilização

ímpia, sem o temor a Deus. Todavia, porque Deus é “benigno até para com os ingratos e

maus” (Lc 6.35), e “faz nascer o seu sol sobre maus e bons” (Mt 5.45), esta civilização foi

abençoada com habilidades e introduziu profissões e estilos de vida (ver Gn 4.19-23). Os

piedosos setitas.

Caim e seus descendentes, assim como sua triste história, são deixados de lado. A história

agora é outra... Veja Gn 4.25. Sete, este outro filho de Adão e Eva, herdou a fé e o caráter

de Abel, e originou uma descendência (os setitas) totalmente diferente da de Caim. Quando

o filho Enos nasceu, Sete e sua família começaram a invocar o nome do Senhor (v.26);

um dos seus descendentes, Enoque, “andou com Deus” de tal modo que “Deus o tomou

para si” (5.22-24). E Noé, outro setita, gerações mais tarde, “era homem justo e íntegro no

meio dos seus contemporâneos; Noé andava com Deus” (5.9).

Desde então, sempre houve caimitas (pessoas descrentes e ímpias) e setitas (pessoas

crentes, tementes a Deus, piedosas). Os caimitas foram uma amostra do que Jesus,

milênios mais tarde, chamaria de mundo; os setitas foram uma amostra do que Jesus

chamaria de Reino de Deus.

 (Continua)
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Deus mora dentro de mim! 
“Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.” I Cor.6:20 

 
 

“Hum... que cheirinho bom! O que vai ter pro jantar, mãe?” Elisa perguntou toda 
animada. 
“O cheiro está bom, não é? Estou fazendo torta de legumes.” a mãe respondeu. 
“Legumes?!?! Argh! Detesto quando tem essas coisas verdes na comida!” a 
menina torceu o nariz. “E já sei o que você vai dizer: Faz bem pra saúde...” 
“E faz mesmo! Se deixarmos, você só quer comer batata frita, biscoito, sorvete e 
misto quente! Eu sei que são gostosos, mas nosso corpo precisa de vitaminas, 
por isso é importante comer legumes, verduras, frutas...” 
“Ah, mãe, lá vem você com esse discurso de nutricionista!” 
“Filha, no futuro você vai me agradecer!” a mãe deu uma piscadela. Sabia que, 
mesmo contrariada, Elisa acabaria comendo tudo o que colocasse em seu prato. 

Em sua primeira carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo citou alertou algumas 
vezes que nosso “corpo é santuário do Espírito Santo” (I Cor. 6:19).  

Por isso, é muito importante que cuidemos dele! 
Mas, você deve estar se perguntando: como eu cuido do meu corpo? 

Quando Deus criou o mundo, criou os legumes, as verduras, as frutas...  
E, você sabia que tudo isso é fonte de vitaminas muito importantes para manter 

nosso corpo saudável?!  
Pois é, o Senhor, que é perfeito, pensou em tudo, não é mesmo? 

Pensa comigo, você gostaria de morar numa casa suja, cheia de vazamentos, 
infestada de insetos e com cheiro ruim? Nem eu! Então, por que o Senhor, “que 

habita” em nós, deveria morar em um corpo que não é cuidado? 
Eu também gosto de batata frita, biscoito e sorvete, que nem a personagem de 
nossa história de hoje, mas, também quero cuidar bem do meu corpo, pois a 

Bíblia nos diz que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. 
Vamos cuidar do nosso corpo, que “é santuário do Espírito Santo”? 

beijos, Tia Sandra 
(leia I Coríntios 6:12 a 20 para saber mais sobre o que Paulo falou.) 

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– O Sabão 
O sabão lava o meu rostinho 
Lava meu pézinho, lava a minha mão 
Mas Jesus pra me deixar limpinho 
Quer lavar meu coração 

Quando o mal, faz uma manchinha 
Eu sei muito bem quem pode me limpar 
É Jesus, dele eu não escondo nada 
Tudo ele pode apagar 

 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR:  
Deus, que é maravilhoso e merece o nosso louvor! 

4 – LEITURA BÍBLICA no mês – I Coríntios 3:16 e 17 

 5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:  

 

 

 

 

 

6 – RECORDANDO –  

““Oh, como é bom e agradável viverem unidos 
os irmãos.” Salmo 133:1 

 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Quantas coisas temos para agradecer a Deus!!!! 

8 – MENSAGEM: tio Indiomar 

 

 

9 – CÂNTICO: A alegria está no coração 
A alegria está no coração 
De quem já conhece á Jesus 
A verdadeira paz só tem aquele 
Que já conhece a Jesus 

O sentimento mais precioso 
Que vem do nosso Senhor 
É o amor, que só tem 
Quem conhece a Jesus 

 
 
 

Oração do Pai Nosso e Despedida 

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

 

Tia Rita Gabriella (Sementinhas de Jesus) 11/04  

Daniela Arruda Lenz César 12/04 4 anos 

Yan Werner Selau 18/04 5 anos 

Tia Katy Anne (Sementinhas de Jesus) 25/04  

 

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

 

“Agora, pois, glorificai a Deus  

no vosso corpo.” 
” I Cor. 6:20 

 

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  

 

Posso pisar numa tropa 
E saltar as muralhas 
Aleluia, aleluia (2x) 

Ele é a rocha da minha salvação 
Com ele não há mais condenação 
Posso pisar numa tropa 
E saltar as muralhas 
Aleluia 
Aleluia, aleluia 
Aleluia, aleluia 
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