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POR QUE OS CRISTÃOS NÃO CRESCEM ESPIRITUALMENTE?

“Por que alguns cristãos, apesar de ouvi-

rem mil bons sermões não tem avanço na

vida espiritual?

Porque eles negligenciam sua obrigação, seu quarto

fechado, a solidão com Deus... eles não meditam no que

ouviram.

Eles “amam” o trigo, mas não moê-lo. Eles teriam o

milho, mas eles não irão ao campo colhê-lo. O fruto está

pendurado, mas eles não vão estender a mão.

A água está fluindo em seus pés, mas eles não vão se

inclinar para beber... Irão reclamar porque outros não fa-

zem isso para eles...

De tal loucura livrai-nos, ó Deus!”

Charles Spurgeon



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

31 NC – Providência de Deus
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 67
94 NC – A porta da salvação

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Incansáveis na luta: “Amor”

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

CONSAGRAÇÃO

145 NC – Refúgio verdadeiro
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Incansáveis na luta: “Vozes
Angelicais”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

282 NC – A grande comissão
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Teu Povo
Cântico: Tu és Soberano
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 17.20-26
Cântico: Se não fosse o Teu amor

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Perdão e graça
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Que amor é esse
Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Que amor é esse

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.

PRIMEIRO ALMOÇO COMUNITÁRIO
No próximo domingo voltaremos com
nossos almoços comunitários mensais.
Este mês será conduzido pela UPA. Você
pode fazer sua inscrição com o Rev. Diego
ou a Bianca.

PROSSEGUIMOS EM NOSSOS ALVOS
MISSIONÁRIOS
O Conselho vêm desafiando a Igreja a
investirmos em evangelização, missões
e plantação de novas igrejas. Já temos
apoiado o ministério do Rev. Luiz Otávio
e Janete na Cidade do Panamá. Agora
adotamos o Rev. Marcos Azevedo e
Priscila que estão trabalhando num
projeto de revitalização de igreja na
França.
Nosso alvo é manter um missionário em
cada continente. Isso só é possível com
a sua generosa contribuição e/ou
entrega do seu dízimo.

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 IP

Botafogo. 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.

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 24: Alexandre Cunha Barros,

Barbara Sathler Pereira, Liandro de

Almeida Azeredo Lobo, Lindalva Maria

Glass e Marcelo Teixeira; Dia 25: Giselle

Meireles Vianna Cardoso; Dia 26:

Leonardo Coelho de Medeiros; Dia 27:

Antonieta Pinheiro de Araújo

Nascimento e Luiz Carlos dos Santos

Batista; Dia 28: Maria Da Glória Arruda.

ANIVERSARIANTE DE CASAMENTO

DIA 24: Patrícia de Souza Camarinha e

Vitor Camarinha da Silva; Dia 26: Paula

Braga Ribeiro e André Polly Assumpção;

Dia 27: Ana Carolina Fernandes

Machado Corval e Alexandre Corval

Vieira; Dia 28: Ana Carolina da Cruz

Lima e Ricardo Agostini Martini

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

22/05: Presb. Eduardo Gouvêa

29/05: Presb. Vitor Camarinha

Diácono

22/05: Diác. Thiago Leite, Glauco

Wamburg e Rogério de Andrade

29/05: Diác. Marco Aurélio Nóbrega,

Glauco Wamburg e Aureliano Dutra

Escola Dominical Adultos:

22/05: Presb. Maurício Buraseska

29/05: Diác. Glauco Wamburg

Comissão de Som:

22/05: Miguel Torres| Luiz Felipe/Paulo

Nascimento

29/05: Felipe Teixeira | Luiz Felipe/

Paulo Nascimento

Escala Transmissão

22/05: Transmissão dia: Tiago | De olho

na live: Ângela/noite: Clara |

Transmissão a noite: Pedro

29/05: Transmissão dia: Pedro | De olho

na live: Ângela/noite: Letícia |

Transmissão noite: Clara



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

V. A história da torre de Babel. Gn 10 e 11.

1. O reino e a torre de Ninrode.

No princípio, “havia apenas uma linguagem... o
povo era um só. Sucedeu que, partindo eles do Orien-
te, deram com uma planície na terra de Sinear, e habi-
taram ali” (Gn 11.1,6). Esta foi a primeira imigração
da nova humanidade, a descendência de Noé.
Sinear ficava na parte sul da Mesopotâmia, junto
ao Golfo Pérsico (Elão).

“E disseram uns aos outros: Vinde, façamos ti-
jolos... Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre
cujo topo chegue até aos céus...” (Gn 11.34). Ao que
parece, essa construção foi liderada por um certo Ninrode (Gn 10.6-10).

   A construção foi pecaminosa porque envolveu:

• Orgulho. Eles disseram: “...tornemos célebre o nosso nome...”  (11.4). Não
pensaram em Deus, mas em si mesmos e na sua própria glória.

• Rebeldia. Disseram também:  “...para que não sejamos espalhados por
sobre a terra” (11.4). A vontade expressa de Deus era justamente o con-
trário (ver Gn 1.28; Gn 9.1,7). O nome Ninrode quer dizer “o rebelde”.

• Idolatria. A torre de Babel, muito provavelmente, foi uma torre templo ou
zigurate, e marcou o início da idolatria. Os antigos construíam essas
torres para adorar os astros. A astrologia começou na Babilônia (Babel).
Alguns zigurates ainda existem em Ur e Ereque, na região  de Sinear.
São de tijolos queimados, como os que foram usados na construção da
torre de Babel (Gn 11.3).

(Continua)
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Quem é o melhor? 
“...Se alguém quer ser o primeiro, será o último...” Marcos 9:35 (parte) 

 

 

A aula de educação física estava chegando ao fim. Naquele dia em especial, a 

atividade era futebol, afinal, estava próximo o campeonato interescolar e a 
equipe da escola precisava treinar. 
Mal apitou o fim do treino, o professor percebeu uma discussão (que estava 
prestes a se tornar uma briga feia) entre dois meninos, e se aproximou. 
“O que está acontecendo aqui?” quis saber. 
“Ele foi fominha, professor! Se tivesse passado a bola pra mim, eu teria feito o 
gol! Sou muito melhor do que ele!”, respondeu Guilherme. 
“Foi o campo que me atrapalhou! Se não fosse aquele buraco ali, eu teria feito 
o gol! Sou muito melhor do que ele.”, replicou Armando, apontando para o 
colega.  
“Aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem sua função. Se vocês 
não jogarem como equipe, nem vamos para o campeonato.” o professor 
encerrou a discussão. 

A Bíblia nos conta que uma “discussão” mais ou menos parecida aconteceu 
entre os discípulos. Em determinado momento, eles começaram a debater 
entre si sobre quem seria “o maior”, ou seja, o melhor discípulo de todos.  

Mas a Palavra de Deus também nos conta que Jesus sabia o que se passava 
no coração deles, então deixou bem claro que, para entrar no Reino dos 

Céus o importante é ter um coração puro como uma criança. 
O que será que Jesus quis dizer? Na Bíblia encontramos diversos versículos 

que nos dizem que, diante de Deus, somos todos iguais. O Senhor não 
gosta mais de uma pessoa do que de outra, para Deus, um não é melhor do 

que outro. Somos todos Seus filhos. 
E, como família de Deus, precisamos trabalhar em equipe para que cada 

vez mais pessoas conheçam o amor do Senhor por Seus filhos. 
 

beijos, Tia Sandra 
(saiba mais em Marcos 9:33 a 35 ou Lucas 9:46 a 48) 

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 – 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:  
Hora de louvar ao nosso Deus porque Ele é Maravilhoso! 

4 – LEITURA BÍBLICA do mês – Provérbios 1:8 a 10 

 5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:  

 

 

 

 

 

 

6 – RECORDANDO –  

“Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus.” 

Mateus 5:8 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Vamos agradecer ao Senhor porque somos Seus filhos! 

8 – MENSAGEM: tio Indiomar 

 

9 – CÂNTICO – Alegria 
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 

Aleluia (5 x) 

Oração do Pai Nosso e Despedida 

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

 

Helena Arruda Lenz Cesar 02/05 7 anos 

Sara Lopes de Melo 06/05 11 anos 

Tia Brenda (Cordeirinhos) 08/05  

Tia Bárbara Sathler (Sementinhas de Jesus) 24/05  

Tia Isabella (Cordeirinhos) 30/05  

 

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  

 

 

“Ensina a criança  

no caminho em que deve andar”  

Prov. 22:6 a 
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