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PREPARAÇÕES PRÁTICAS PARA OUVIR A PALAVRA DE DEUS NA MANHÃ DE DOMINGO

1. Ore para que Deus te dê um coração bom e honesto - O coração que precisamos é uma
obra de Deus. É por isso que oramos por ele. Ezequiel 36.26, “E dar-vos-ei um coração novo”.
Jeremias 24.7, “E dar-lhes-ei coração para que me conheçam”. Oremos, “ó Senhor, dá-me um
coração voltado para ti. Dá-me um coração bom e honesto. Dá-me um coração compassivo e
receptivo. Dá-me um coração manso e humilde. Dá-me um coração frutífero.

2. Medite na Palavra de Deus - Salmo 34.8, “Provai, e vede que o SENHOR é bom”. No sábado
à noite, leia algumas porções deliciosas de sua Bíblia, a fim de atiçar a sua fome por Deus. Esse
é o aperitivo para a refeição da manhã de domingo.

3. Purifique a sua mente afastando-se do entretenimento mundano - Tiago 1.21, “Por isso,
rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós
enxertada, a qual pode salvar as vossas almas”. Espanta-me quantos cristãos assistem aos
mesmos programas de TV banais, vazios, bobos, excitantes, triviais, insinuantes e imodestos
que os incrédulos assistem. Isso nos torna pequenos, fracos, mundanos e falsos na adoração.
Em vez disso, desligue a televisão no sábado à noite e leia algo verdadeiro, belo, puro, honrável,
excelente e digno de louvor (Filipenses 4.8). Seu coração será renovado e capaz de sentir a
grandeza de Deus novamente.

4. Confie na verdade que você já tem - Aquele que ouve a palavra de Deus e fracassa durante
a provação não tem raiz (Lucas 8.13). Qual é a raiz que precisamos? A confiança. Jeremias 17.7-
8 diz, “Bendito o homem que confia no SENHOR, e cuja confiança é o SENHOR. Porque será
como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro”. Confiar na
verdade que você já tem é a melhor forma de se prepara para receber mais.

5. Refreie-se de criar outra manhã de domingo com lamentos e críticas - Salmo 106.25,
“Antes murmuraram nas suas tendas, e não deram ouvidos à voz do SENHOR”. Resmungos,
controvérsias e brigas na manhã de domingo podem arruinar o culto para a família. Quando há
algo sobre o que você está irado ou algum conflito que você genuinamente pense que precisa ser
comentado, refreie-se. Claro, se você é claramente o problema e precisa se desculpar, faça isso
o mais rápido possível (Mateus 5.23-24). Mas se você está furioso por causa de algum erro das
crianças ou do cônjuge, refreie-se, isto é, seja tardio para se irar e pronto para ouvir (Tiago 1.19).
Em oração, abra-se para que Deus exponha a trave nos seus olhos. Pode ser que todos vocês
sejam humilhados e corrigidos, e nenhum conflito seja necessário.

6. Seja manso e ensinável quando chegar - Tiago 1.21, “Recebei com mansidão a palavra em
vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas”. Ser manso e ser ensinável não é ser
ingênuo. Você tem a sua Bíblia e tem o seu cérebro. Use-os. Mas se chegamos irritados e com
suspeita da pregação semana após semana, não ouviremos a Palavra de Deus. Mansidão é uma
abertura humilde à verdade de Deus, com o desejo de ser transformado por ela.

7. Aquiete-se ao entrar na igreja e foque a atenção da sua mente e a afeição do seu
coração em Deus - Salmo 43.10, “Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus”. Ao entrarmos no
santuário, “iniciemos a busca por Deus e deixemos a busca por pessoas”. Achegue-se com uma
paixão silenciosa de buscar Deus e o seu poder. Não seremos uma igreja hostil se formos
agressivos em nossa busca por Deus durante o prelúdio e agressivos em nossa busca de visitan-
tes durante o poslúdio.

8. Pense seriamente sobre o que é cantado, orado e pregado - 1 Coríntios 14.20, “Irmãos,
não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimen-
to. Assim, Paulo diz a Timóteo”, “Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimen-
to da verdade” (2 Timóteo 2.7). Tudo que seja digno de ouvir, é digno de ser falado. Se você presta
atenção a como ouve, pense sobre o que você ouve.

9. Deseje a verdade da Palavra de Deus mais do que deseja riquezas ou comidas - 1 Pedro
2.2, “Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsifica-
do, para que por ele vades crescendo”. Ao assentar-se quietamente, orando e meditando no
texto e nos cânticos, lembre-se do que o Salmo 19.10-11 diz sobre a Palavra de Deus: “Mais
desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos
favos”.

Pastor John Pipper



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

257 NC – Hosana ao grande Rei
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 22:01-10
48 NC – Amor e gratidão

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Kyrie”

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

Batismo Infantil
Recepção de membro
Bênção Matrimonial

CONSAGRAÇÃO

178 NC – A excelência do amor
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Amou-me”
Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

Glória pra sempre
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “És meu Deus”

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Vem aviva
Cântico: Me derramar
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 22.14-23
Cântico: Deus de amor

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu me rendo
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Santo
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Eu amo a tua casa

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.

ENCONTRO DA FAMÍLIA DA IP
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
09 a 11 de Novembro. 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.

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

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;

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.

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, ainda dá
tempo de você participar também
oferecendo algo que possa ser consumido
no café de Páscoa. Fale com as
integrantes da Comissão de
Comemorações.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 16
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: Sylvia Regina Campos Camarinha;
Dia 11: Rita Gabriella Lobo Arruda; Dia
14: Marli Alves Lima Silva; Dia 15:
Luciano Fernandes da Silva.

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



ESCALAS

Presbítero
10/04: Presb. Eduardo Gouvêa
17/04: Presb. Esequias Sales

Diácono
10/04: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Leonardo Medeiros
17/04: Diác. Joaber Sales, Tagore
Morais e Eduardo Chagas

Escola Dominical Adultos:
10/04: Presb. Esequias Sales
17/04: Rev. Antônio Dusi

Comissão de Som:
10/04: Lucas Bezerra | Thiago Leite
17/04: João Lucas Nery | Pedro Rocha

Escala Transmissão
10/04 - Transmissão dia: Família
Ribeiro | De olho na live: Ângela/noite:
17/04 - Culto da ressurreição: Ângela |
Transmissão dia: Tiago | De olho na live:
Ângela/ noite: Davi  | Transmissão
noite: Malu

(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 Vitor
Camarinha.
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



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César
IV. A história de Noé e do dilúvio. Gn 6 10

A história do Dilúvio, que inclui a de Noé, é uma das histórias bíblicas mais
conhecidas, secularmente também. No filme Impacto Profundo, sobre possível
destruição da humanidade por colisão de um meteoro com a Terra, o abri
subterrâneo onde se poderia salvar uma representação da raça foi chamado de
Arca de Noé.
   Essa história é desacreditada por muitos, mas Jesus referiu-se à mesma como
fato histórico; o apostolo Paulo e o autor da Epístola aos Hebreus também (Mt
24.37-39; Lc 17.26-27; II Pe 2.5; Hb 11.7). Além disso, há provas científicas de um
grande dilúvio em épocas remotas. Vamos citá-las no fim deste capítulo. Por agora,
vamos examinar o relato bíblico.

1.Deus anuncia o dilúvio. Gn 6.1-14.

Nos versos 1-5 há algumas referências obscuras, difíceis de entender.
(a) “Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo
os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si
mulheres…” Quem foram os “filhos de Deus” que se casaram com as “filhas dos
homens”? A interpretação mais simples e contextual é que estas expressões se
referem, respectivamente, aos homens piedosos da linhagem de Sete e às
mulheres ímpias da linhagem de Caim. O intercurso sexual entre eles precipitou
a corrupção generalizada que antecedeu o dilúvio.

(b) “Ora, naquele tempo, havia gigantes na terra; e também depois, quando os filhos
de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos; estes foram
valentes, varões de renome na antiguidade ...” A palavra gigantes é tradução do
hebraico nephilim (plural), que significa caídos. Muitos associam os nephilim aos
referidos “filhos de Deus” e entendem que os filhos que tiveram com as filhas dos
homens também foram nephilim. Estes indivíduos agigantados e valentes não
souberam usar seus dons e valentia, e caíram ainda mais que seus pais. Ficaram
famosos, mas por sua maldade... “Viu o Senhor que a maldade do homem se havia
multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração;
então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no
coração...” (vs.5-6).

 (Continua)
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Cuidado com o excesso! 
“Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas comvêm.” I Cor.6:12 

 
 

“João, já fez o dever de casa?” A mãe perguntou lá da cozinha. 

 “Já vou fazer, mãe!” O filho respondeu. 
 Uma hora depois... 

“João, o dever?” A mãe insistiu. 
 “Já, já, mãe!” Ele respondeu. 

 E à noite, depois do jantar... 
“E o dever, João?” A mãe perguntou novamente. 
O menino ficou em silêncio, baixou os olhos. A mãe perguntou só com o olhar. 
“É que eu estava quase conseguindo passar de fase no vídeo game. Não dava 
para parar. E agora estou com dor de cabeça. Não consigo fazer o dever.”  
“Pois é, filho, o vídeo game não está proibido, mas você precisa entender que 
qualquer coisa em excesso faz mal.” 
Na primeira carta à igreja de Corinto, Paulo alerta que nosso corpo é o “santuário 

do Espírito Santo”, não é? Mas ele também chama nossa atenção para outras 
situações. 

O apóstolo avisa: “Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei 
dominar por nenhuma delas.” E, o que ele quer dizer? Que Deus não fica feliz 

quando exageramos, seja na comida, na brincadeira, nos exercícios... 
Pensa bem: se você comer demais, terá dor de barriga, não é? Se ficar tempo 

demais vendo televisão, pode ter dor de cabeça. Se correr demais, suas pernas 
vão doer e vai ficar super cansado. 

Lembra? No Antigo Testamento, o Senhor nos ensina, no livro de Eclesiastes, 
que “Tudo tem o seu tempo determinado” (3:1). 

Deus nos criou com perfeito equilíbrio. Precisamos nos alimentar o suficiente e 
corretamente para nos manter saudáveis; devemos brincar na hora certa, 

estudar na hora certa, falar na hora certa. 
Afinal, nosso corpo é o templo de Deus e queremos que Ele more numa 

casa limpa, organizada e feliz, não é? 
beijos, Tia Sandra 

(saiba mais como Paulo diz que devemos cuidar de nosso corpo I Coríntios 6:12 a 15a.) 

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


LITURGIA: 
 
PRELÚDIO: – 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– Pare! 
Pare 
Eu vou contar-lhe. 
O que Cristo fez por mim (2x) 

Ele me salvou 
E me deu perdão 
E agora vive em meu coração 

Pare 
Eu vou contar-lhe 
O que Cristo fez por mim 

 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR:  
Nosso Deus se agrada de nosso louvor! 

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

 5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:  

 

 

 

 

 

 

6 – RECORDANDO –  

“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. 
Salmos 24:1a 

 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Temos muito o que agradecer a Deus!!!! 

 

 

8 – MENSAGEM: tia Mariane 

9 – CÂNTICO: O Senhor é o meu pastor 
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará ( 2x) 
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte nada ( 2x) 
Nada temerei, nada temerei, nada temerei 
 nada, nada... (2x) 

 

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

 

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 
passaram a ser presenciais.  

Os cultos e aulas anteriores permanecem no Youtube – Igreja 
Presbiteriana de Botafogo  

 

 

“Agora, pois, glorificai a Deus  
no vosso corpo.” 

” I Cor. 6:20 
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