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A ACUSAÇÃO QUE VEM DE DENTRO
1 João 3:19-24

Nós sempre gostamos de ter razão, de ver nossas opiniões reconhecidas e
respeitadas. Por outro lado, a pior coisa que existe é ver contrariada nossas
palavras e intenções. Porque estar errado é algo difícil de reconhecer.

Podem dizer que estamos errados, as circunstâncias podem demonstrar
que estamos errados, podemos estar sofrendo as consequências de nossos
pensamentos, gestos e atitudes, mas... é difícil reconhecer que estamos errados.

Não me venha com a história de que para você é fácil. Pode até ser em
questões menores, mas em situações vitais, nos apegamos ferozmente a nossas
práticas e opiniões.

João nos diz que o coração nos acusa! No entendimento grego o coração é a
sede das emoções e da razão. Não se trata do entendimento corriqueiro de que
falar de coração é falar só de emoções. Repare que esta acusação não depende de
vozes externas, vem de dentro.

Aqui reside a questão – não temos a quem culpar. O Espírito Santo fala ao
coração, convence do pecado, incomoda o impenitente.

João nos fala que sempre há lugar para a dúvida no coração, mas que
devemos utilizar como elemento de decisão, o amor.

Podemos até nos conscientizar de pecados, mas se não tivermos a
consciência do amor de Cristo estaremos distantes dele.

Sabendo disso, nos apropriamos da verdade de que podemos até nos condenar,
mas Deus é maior do que nosso coração. Não se esqueça que para uma consciência
culpada, Deus age com graça e misericórdia.

Nós nos condenarmos é algo inevitável, se formos sinceros conosco mesmos.
Mas João, a despeito da necessidade de autoanálise, do olhar para dentro, do
escutar a voz do coração, nos mostra que Deus é maior do que nossos corações.
Ele nos conhece, conhece nossas intenções, nossos desejos, a nobreza interior e
a sordidez, mas conhece nosso amor!

Tomás de Kempis disse que “os homens veem as ações, mas Deus conhece
a intenção”. Barclay nos lembra que “Os homens nos julgam segundo nossas
obras; não podem fazer outra coisa. Mas Deus nos julga conforme as profundas
emoções de nossos corações e se em nossa vida há amor”.

João prossegue dando concretude a esse amor que deve pautar nossos
corações. Não é sentimento vago, emocionalismo momentâneo, nem suspiro
apaixonados por pessoas ou situações.

Parte da premissa da obediência a Jesus, fruto da convicção de fé de que
cremos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Jesus é nosso Senhor e Salvador.
Significa crer em seu senhorio sobre nossas vidas; crer em sua natureza, caráter,
ser Ele o Filho de Deus.

Assegura que a consequência natural e fundante da fé em Jesus está no
amor ao próximo.

Olhar para dentro, auscultar o coração é fé autêntica que se autoexamina
a luz da fé em Jesus e do amor ao próximo.

Se a vida cristã não começa até que reconheçamos a Jesus como Senhor e
Salvador, ela não se revela verdadeira se não refletir na atitude para com os
outros.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

27 NC – Um hino ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 118.10-24
130 NC – Oração ao Senhor

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

371 HE – Fidelidade e vitória
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Eulita Martins: “Jesus és Rei”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

311 NC – Avante, ó crentes!
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Vim para adorar-te
Cântico: Rei do meu coração
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 20.19-31
Cântico: Quebrantado

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Te agradeço
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Rei das nações
Mensagem: Sem. Lucas Bezerra

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Venha o teu reino

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
Em novembro, dias 11 a 13, no Hotel
Fazenda Mangalarga em Paty do Alferes,
teremos o Encontro da Família da
IPBotafogo. Será um tempo precioso de
comunhão, lazer e crescimento
espiritual. Marque na sua agenda e
garanta sua inscrição pois já estamos
com quase todos os quartos fechados.
Será pensão completa (bebidas não estão
inclusas). Os preços para os 2 dias são:

- Por adulto R$ 510,00 (mínimo de 2
adultos por quarto)
- Por adulto extra no quarto R$ 430
- Por criança de 6 a 10 anos R$ 390
- Crianças até 5 anos (na data do evento)
não pagam

Condições de pagamento: 20% até dia 8
de maio. O restante em 6x iguais até
novembro.

Como fazer:
1. Procure Rev. Dusi, Andrea, Miguel e
Débora Torres, Marcela e Thiago Leite,
Esther e Rodrigo Caldas;
2. Faça sua inscrição
3. Efetue o pagamento depositando na
conta da igreja. Lembre-se de colocar ao

final, os centavos – 0,50 – Isso identifica
seu pagamento como “encontro da família”

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 têm 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 25: Vânia de Castro Marangone,
Vivian Machado Teixeira e Katy Anne
Chagas de Freitas Wamburg; Dia 27:
Vitor Camarinha da Silva; Dia 28: Zenir
Carolina de Castro Monfredo e Maria da
Glória Pinheiro; Dia 29: Maria Madalena
das Graças.

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); Rev. Marcos Antônio Farias
de Azevedo e Priscila (França).
5. DESEMPREGADOS;
6. GRATIDÃO.
7. OUTROS MOTIVOS

ESCALAS

Presbítero
24/04: Presb. Vitor Camarinha
01/05: Presb. André Ribeiro

Diácono
24/04: Diác. Thiago Leite, Jorge Sarito
e Pedro Rocha
01/05: Diác. Aureliano Dutra, Michel
Jarque e Pedro Rocha

Escola Dominical Adultos:
24/04: Presb. Maurício Buraseska
01/05: Prof. Lucas Bezerra

Comissão de Som:
24/04: Miguel Torres | Luiz Felipe/
Paulo Nascimento
01/05: Marcos Victório | Victor Rangel

Escala Transmissão
27/04 - Transmissão dia: Letícia | De
olho na live: Ângela/Clarinha |
Transmissão noite: Pedro
01/05: Transmissão dia: Família Ribeiro
| De olho na live: Ângela/noite: Davi |
Transmissão noite: Malu



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

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

2. A arca de Noé. Gn 6.14-22

a) O tipo da embarcação. A arca de Noé parecia-se mais com uma caixa do que

com um navio; não foi feita para navegar, mas para flutuar. Aliás, a palavra

hebraica traduzida por “arca”, em Gn 6.14, ocorre somente em mais uma

passagem bíblica, para descrever o cesto em que o menino Moisés flutuou no

rio Nilo (Êx 2.3).

b) As dimensões da arca. Estão especificadas em Gn 6.15: comprimento: 133m;

largura: 23m; altura: 14m. A Caravela

Santa Maria, de Pedro Álvares Cabral, tinha 30m de comprimento; um

transatlântico tem cerca de 258m.

c) Cuidados especiais. Abertura ao redor, uma porta lateral, três pavimentos...

(Gn 6.16). A porta é de importância óbvia e seria um tipo ou símbolo de Cristo,

a Porta do Aprisco e da Salvação.

d) Os passageiros. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos,

oito pessoas ao todo (6.18; 7.7,13; I Pe 3.20; II Pe 2.5). Estas passagens, a

referência à longanimidade de Deus e à pregação de Noé, assim como a tipologia

da porta dão a entender que outros

poderiam ter entrado, mediante

arrependimento e fé.

e) A carga. Dois animais de cada

espécie, macho e fêmea (6.19-21). Note

que dos animais limpos, Noé

embarcou 7 pares. (7.2-3). Depois

veremos por quê.

(Continua)
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Aprender Sempre! 
“instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria.” Col.3:16 (parte) 

 

 

“Ah, mãe, a Thais vai, por que eu não posso?” 
“Você não é a Thais, Júlia. E sabe muito bem que domingo pela manhã nós 
temos um compromisso importante.” 
“A gente vai a igreja todo domingo... unzinho não vai fazer falta...” 
“Cada momento em que deixamos de aprender mais um pouco sobre a Palavra 
de Deus, faz MUITA falta!” 
Julia sorriu. Sabia que a mãe estava certa. Tinha aprendido isso na Escola 
Dominical. 

Na carta que escreveu à igreja de Colossos, o apóstolo Paulo recomenda que 
os cristãos aprendam os ensinamentos de Jesus, e que também aprendam 

uns com os outros. 
Em Sua Palavra, a Bíblia, o Senhor não diz que somos obrigados a ir à igreja 
todos os domingos. Porém recomenda que, se quisermos agradar a Deus e 

viver como Ele quer, precisamos conhecer (“instruí-vos”) Seus 
ensinamentos e aprender com os outros cristãos (“aconselhai-vos 

mutuamente”). 
Pense bem: você vai à escola todos os dias da semana para aprender a ler, 

escrever, matemática, ciências, história, geografia e outras coisas, não é? Você 
aprende com os livros, com os deveres, com os professores, mas também tira 

dúvidas e troca ideias com seus colegas de turma, não é? 
Então, como, onde e com quem vamos aprender a Palavra de Deus? Com 

certeza, na Bíblia, na igreja e com os outros cristãos, não é? Estudamos juntos, 
aprendemos juntos, oramos juntos... tanto com nossa família (pai, mãe, avós, 

irmãos), quanto com nossos amigos/irmãos da igreja. 
Por isso, não se esqueça nunca: se você quer agradar a Deus e viver como 
Ele quer, cada momento em que deixa de aprender um pouco mais, faz 

muita falta! 
beijos, Tia Sandra 

(saiba mais sobre o que Paulo falou em Colossenses 3:12 a 17) 

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:  
Vamos louvar ao nosso Deus! 

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.” 

Salmos 133:1 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Deus faz tanto por nós, vamos agradecer!!! 

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

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 
 

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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