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JESUS VENCEU A MORTE

1 Co 15:1-19

“Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais
infelizes de todos os homens.” 1 Co 15:19

Morte é fim da vida, é término, é destruição, é ruína, é pesar e grande dor. É fácil para todo ser
humano definir morte, o difícil é enfrentá-la. Todos sabem que ela existe, mas ninguém, em sã consciência,
quer enfrentá-la. Certo pastor, essa história já é conhecida por muitos, falando à sua igreja disse:
“Irmãos, quem quer ir pro céu”? A igreja toda respondeu em alta e boa voz: “queremos”. Então o pastor
perguntou: “Quem quer ir agora”? Não se ouviu um som sequer dentro da igreja.

Assim se dá com todo mundo. Nós não gostamos de falar de morte. Nós não gostamos de
morrer. Nós não gostamos que aqueles que nos cercam, morram. Isso se dá por uma razão muito simples:
Nós não nascemos para morrer, mas morremos. No texto que baseia esta meditação, o apóstolo Paulo
está atacando uma heresia gnóstica que ameaçava a igreja de Corinto. Os gnósticos diziam não haver
ressurreição de mortos!

Então Paulo alerta à igreja. Prestem atenção! Se não há ressurreição, não há cristianismo.
Seria mais ou menos como se hoje o apóstolo nos chamasse a atenção quanto à relevância do cristianismo
que cremos e vivemos. Prestem à atenção porque falar de ressurreição não é mito, quimera ou história de
ninar. É o cerne da fé cristã.

I – PORQUE NA RESSURREIÇÃO ESTÁ PATENTE A SALVAÇÃO QUE JESUS CRISTO NOS PROPORCIONOU.
Para falar de ressurreição é preciso pensar no primeiro passo. Aceitar a Cristo é o primeiro

passo. A fé salvadora. A certeza de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo, didaticamente nos
ensina que na vida há um divisor de águas, de entendimento e de compreensão. Nós nascemos em
pecado, mas em Cristo houve o pagamento da dívida que o pecado gera. Veja o que Cristo fez: “tendo
cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu- o inteiramente, encravando-o na cruz;” Cl 2:14

Assim Jesus Cristo nos deu a única possibilidade de reconciliação com Deus “a saber, que Deus
estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos
confiou a palavra da reconciliação.  De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse
por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.  Aquele que não conheceu
pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.” 2 Co 5:19-21

II – PORQUE É INCONTESTÁVEL - JESUS CRISTO RESSUSCITOU

É preciso registrar que Jesus, durante seu ministério entre nós, mostrou claramente o projeto
de vida do Pai. “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a
tenham em abundância.” (João 10:10) O próprio Cristo já provou seu poder como Filho de Deus ao
ressuscitar mortos e trazê-los à vida Lembrar da ressurreição de Lázaro – Jo 11:1-46; Lembrar da
ressurreição da filha da viúva de Naim – Lc 7:11-17;  Lembrar da ressurreição do filho de Jairo – Lc
8:49-56. Nos versículos 5 a 11, Paulo traz as evidências afirmando que a ressurreição de Cristo é um fato
histórico autenticado por inúmeras testemunhas. O Jesus ressurreto foi visto.

III – O DEPÓSITO DA ESPERANÇA

Á luz da salvação e da ressurreição, o apóstolo Paulo agora nos chama a atenção para a postura
de vida necessária à efetiva fé nestas verdades inexoráveis. Aqui chega a poderosa mensagem de
esperança, de desafio cristão, de cosmovisão: “Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta
vida, somos os mais infelizes de todos os homens.” 1 Co 15:19. Ele fala assim porque sabe que somos
susceptíveis a fragilidades, inclusive na fé. Por isso ele nos mostra os marcos que manterão nossa
esperança em Cristo para além dessa existência: 1º marco – Perseverança (v. 1); 2º marco - A retenção
da Palavra (v. 2) - “As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens
fortificado.” Jó 4:4

Finalizando cito palavra abençoada do pastor Ed Kivitz, falando sobre a ressurreição: “a
ressurreição de Cristo é a diferença entre o túmulo e a eternidade”.

Rev. Cid Caldas



CULTO DA RESSURREIÇÃO

Acolhida e Adoração

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
42 NC – O grande amor de Deus
Oração de adoração e louvor
274 NC – Ressurgiu!

Contrição

Leitura Alternada: Isaías 25:6-9
278 NC – A vitória de Jesus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Edificação

Mensagem: Rev. Cid Caldas

Santa Ceia

Oração de Consagração
1 Coríntios 11:23-26
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
266 NC – Rude cruz
Comunhão
Oração Pai Nosso

Despedida

272 NC – Cristo Ressuscitou!
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Órgão

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

272 NC – Cristo Ressuscitou!
Oração de Adoração e Louvor
Coro Marcello Ganter: “Cante Hosana”

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 118.1-9
276 NC – Amorável convite

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Seu
maravilhoso olhar”

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

CONSAGRAÇÃO

274 NC – Ressurgiu!
Oração Diaconal de Dedicação
400-A NC - Ofertório

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Glorioso Amor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Cristo Vive”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
266 NC – Rude Cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Cântico: Deus enviou
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Aleluia maior amor”



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Porque Ele vive
Cântico: Isaías 53
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 24.13-35
Cântico: Esperança

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Tu és Santo
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Bem mais que tudo
Mensagem: Rev. Antônio Dusi

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Ousado amor

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.

JESUS RESSUSCITOU! ALELUIA!
Hoje é o dia mais importante em todo o
calendário cristão. Nele celebramos a
ressurreição de Jesus. Jesus que nos
trouxe a salvação de nossos pecados e da
morte. Hoje temos uma programação
carinhosamente preparada para lhe
abençoar começando pelo Culto da
Ressurreição às 7h! Usufrua desse
banquete espiritual.

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.



ESTACIONAMENTO PARA QUEM VEM
À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o
estacionamento localizado na Rua da
Passagem, 120. Você que vem à Igreja
tem o direito de pagar o valor único de
R$ 15,00 pelo período total compreendido
pelo horário do culto. É preciso que,
assim que entrar, você informe que está
vindo para a Igreja e que faz parte do
convênio da Igreja com o
estacionamento.

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;

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

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 04
de junho, 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
Dia 18: Eduardo Ribeiro Rodrigues, Sofia
Campos Gramático e Yan Werner Selau;
Dia 19: Michel Beltrão Jarque e Keyla
Ribeiro Rodrigues Maggessy; Dia 20:
Marcia de Carvalho Fernandes Jesus
Nóbrega e Igor Seemann; Dia 21: Mário
Filipe Bandeira Pereira.

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 e Thor Barros (Neto da Isa).

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
17/04: Presb. Esequias Sales
24/04: Presb. Vitor Camarinha

Diácono
17/04: Diác. Joaber Sales, Tagore
Morais e Eduardo Chagas
24/04: Diác. Thiago Leite, Jorge Sarito
e Pedro Rocha

Escola Dominical Adultos:
17/04: Rev. Antônio Dusi
24/04: Presb. Maurício Buraseska

Comissão de Som:
17/04: João Lucas Nery | Pedro Rocha
24/04: Miguel Torres | Luiz Felipe/
Paulo Nascimento

Escala Transmissão
17/04 - Culto da ressurreição: Ângela |
Transmissão dia: Tiago | De olho na live:
Ângela/ noite: Davi | Transmissão noite:
Malu
27/04 - Transmissão dia: Letícia | De
olho na live: Ângela/Clarinha |
Transmissão noite: Pedro



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

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

1.Deus anuncia o dilúvio. Gn 6.1-14.

(c) “Então disse o Senhor: O meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois

ele é carnal; e os seus dias serão cento e vinte anos” (v. 3). O Espírito de Deus dá vida

a todos; age em todos. Se Deus o retira, todos perecem. O castigo anunciado aqui

é justamente este. Porém, graciosamente, Deus prometeu esperar cento e vinte

anos.

(d) “Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra... o homem e o animal...

porque me arrependo de os haver feito...” (v.7). O arrependimento de Deus,

naturalmente, não é como o do homem quando reconhece e lamenta um erro,

um pecado. A linguagem é antropopática, ou seja, atribui a Deus sentimentos

humanos. O arrependimento de Deus é uma mudança de atitude e ação, não porque

a anterior fosse errada, mas porque as circunstâncias mudaram.

(e) A maldade e a corrupção nos dias daqueles nephilim foram extremas e

generalizadas. Todavia, houve um homem, da antiga linhagem de Sete, que, de

algum modo, com a graça de Deus, não se corrompeu. “Noé achou graça diante do

Senhor... Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos; Noé andava

com Deus. Gerou três filhos: Sem, Cam e Jafé” (Gn 6.8-10). O texto não diz, mas

podemos subentender que a mulher de Noé também foi uma setita piedosa. Eles

não se corromperam. E seus filhos cresceram num lar piedoso. Deus ordenou a

Noé que construísse uma arca na qual ele e sua família seriam salvos.

 (Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
Boletim Dominical – ano 6 nº 63 – 17 de abril de 2022 

 
 

 

Jesus Vive! 
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” (Mateus 22:39). 

 
  

Elisa estava vendo televisão com um olhar intrigado. 

“O que houve, filha?” o pai perguntou. 
“É que na TV, quando falam de Páscoa, só mostram ovos de chocolate e coelhinhos... e 
não aprendemos nada disso na Escola Dominical!” ela respondeu. 
“Pois é, filhota. As pessoas ainda precisam aprender o verdadeiro significado da Páscoa...” 
Assim como Elisa, você aprendeu na EBD que a Páscoa significa libertação. Para os judeus, 
o Pessach (ou Páscoa) celebra a libertação da escravidão do Egito; e para nós, cristãos, a 

Páscoa comemora a morte e ressurreição de Jesus, que nos libertou do pecado! 
A Bíblia nos conta que Maria e Maria Madalena tinham comprado perfumes para cuidar 

do corpo de Jesus, o que era uma prática na época, mas, ao chegarem ao túmulo, levaram 
um grande susto ao ver que ele estava aberto! E, um susto maior ainda ao descobrirem 

que Jesus não estava lá! 
No capítulo 9, versículo 22 de seu Evangelho, Lucas nos conta o que Jesus havia falado 

sobre isso: “É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos 
anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas; seja morto e, no terceiro dia, 
ressuscite.” Mas, será que os discípulos tinham entendido o que Ele queria dizer? 

Voltando às mulheres que foram ao túmulo... Depois que encontraram os anjos, elas 
correram para contar aos discípulos o que tinha acontecido. Pedro ainda quis conferir e 

foi até o túmulo, mas só encontrou pedaços de pano.  
Como prometido, Jesus havia ressuscitado! 

Ah! E os ovos de chocolate e os coelhinhos que vemos na televisão? Certamente existe 
alguma explicação para isso ter começado, mas, com o tempo, foi se transformando em 

apenas mais um motivo para a venda de chocolate. 
A ressurreição de Jesus, como prometido, é o verdadeiro significado da Páscoa:  

a nossa NOVA ALIANÇA COM DEUS! 
 

beijos, Tia Sandra 
(saiba mais em Marcos 16:1 a 8) 

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– Meu Coração 
Meu coração 
Transborda de amor 
Porque o meu Deus 
É um Deus de amor 

Minha alma está 
Repleta de paz 
Porque meu deus 
É a minha paz 

Eu digo 
Aleluia, aleluia (3x) 

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 –  

“Todo ser que respira, louve ao Senhor.” Salmo 150:6 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Temos muito o que agradecer a Deus!!!! 

8 – 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 

9 – MENSAGEM: tio Eduardo 

10 – 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

 

 

“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 Carolina da Cruz Lima, 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  
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