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MAIOR É O QUE ESTÁ EM NÓS
1 João 4:04-06

Antigamente cantávamos um cântico que eu sempre amei. Pela letra, pela
intensidade espiritual, mas nunca tinha atentado para o fato de que a letra emergia
desse texto bíblico. Leia a letra do cântico:

Tudo que Jesus conquistou na cruz,
É direito nosso, é nossa herança.
Todas as bênçãos de Deus para nós,
Tomamos posse, é nossa herança.

Toda a vida, todo o poder,
Tudo que Deus tem para dar,
Abrimos nossas vidas para receber,
Nada mais nos resistirá.

Maior é o que está  em nós,
Do que o que está no mundo.

Que verdade maravilhosa! Preste atenção que isso não é “Evangelho da
Prosperidade”, é a constatação do poder de Deus revelado em Jesus Cristo.

João está nos mostrando que não temos por que temer antagonismos à fé.
Cristo já os venceu!

Não porque temer os falsos ensinos e falsos ensinadores, já foram vencidos.
Por isso, tudo aquilo que configure mentira, falso poder, engano e coisas correlatas
está travando batalhas já perdidas.

Assim, você é instado a lembrar sempre da verdade salvadora e que salva.
É claro que falsos mestres nunca entenderão e sempre tentarão conquistar

incautos, inseguros, inconstantes. Gente fácil de se tornar aprisionável pelo poder
de convencimento de homens.

É difícil para alguém que vive o padrão da competição absoluta compreender
a ética do serviço; aqueles que vivem o padrão da auto exaltação, a lei do mais
forte, tem dificuldade em entender a lei do amor.

A vida nos ensina que o amor de Deus derruba qualquer barreira, pode
haver resistência sim, pode haver tenaz resistência, as o amor proposto por Deus
vence toda e qualquer força humana.

Aqui há uma exposição de padrões. Padrões humanos, ineficazes, mas que
nos tentam e assediam sempre e a verdade de que Jesus já venceu as forças
desse mundo e as nossas resistências.

Que padrão você quer adotar?

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

04 NC – Culto à Trindade
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 8
128 NC – Comunhão preciosa

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Só em Jesus eu
posso descansar”

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

CONSAGRAÇÃO

10 NC – A criação e seu Criador
Oração Diaconal de Dedicação
05 NC – Trindade adorada

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Tu me amas?”
Mensagem: Rev. Maxwell Barros
Soares

DESPEDIDA

09 NC – Aleluia ao Deus trino
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Sobre essa
Rocha”

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Louvemos ao Senhor
Cântico: Se eu me humilhar
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 16.12-15
Cântico: Te conhecer

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Quebrantado
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Ricardo Maia da Silva

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Nosso general

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.

REV. MAXWELL BARROS SOARES
É pastor da Igreja Presbiteriana de Vila
Isabel, membro de nosso presbitério.
Maxwell é casado e um grande amigo. É
o pregador que Deus nos enviar no Culto
Matutino. Que Deus o use
abençoadamente. Bem-vindo!!

REV. RICARDO MAIA DA SILVA
Rev. Ricardo é o pastor da Igreja
Presbiteriana de Lucas, membro do
Presbitério Rio Norte. Atendeu
prontamente nosso convite para nos
abençoar trazendo a mensagem no Culto
Vespertino. Esperamos que Deus o use
poderosamente. Seja bem-vindo!

ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO
Para celebrarmos o aniversário da igreja,
neste mês, a Comissão de
Comemorações nos convida para um
delicioso almoço no dia 26 de junho, após
o Culto Matutino. Como as vagas são
limitadas, estamos abrindo as inscrições
hoje para que você possa se inscrever
com tranquilidade e guardar seu lugar e
de sua família. O valor é R$ 35,00.

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO
Como fazemos todos os anos, neste mês
você tem a oportunidade de dar um
presente especial para a sua igreja.
Diferente dos dízimos e ofertas que
regularmente entregamos, ao
agradecermos a Deus a bênção de mais
um ano de vida, também o fazemos
oferecendo um pouco mais do que temos
para os projetos especiais da igreja. Você
tem a sua disposição, envelopes especiais
carinhosamente confeccionados para
que você deposite seu presente de
aniversário para a Igreja. Se você desejar
depositar na conta da igreja, não se
esqueça de colocar o centavo identificador
– 0,60. Deus os abençoe.

PROSSEGUIMOS EM NOSSOS ALVOS
MISSIONÁRIOS
O Conselho vem 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.

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 julho, 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: Tatiane Pinheiro Freitas; Dia 13:
Julia Portella Ferreira Barros e Laura
Heringer de Melo Silva; Dia 14: Elise
Regis de Medeiros e Esther Ramires
Aragão; Dia 15: Vagner de Carvalho
Gonçalves; Dia 16: Sergio dos Santos
Nascimento; Dia 17: Maria Creusa Teles
Lopes; Dia 18: Betina Vilela Torres Pinto
Bravo e David Ferreira Silveira.

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
12/06: Presb. Paulo Nascimento
19/06: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
12/06: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Marco Aurélio
19/06: Diác. Joaber Sales, Glauco
Wamburg e Eduardo Chagas

Escola Dominical Adultos:
12/06: Presb. Esequias Sales
19/06: Rev. Antônio Dusi

Comissão de Som:
12/06: Lucas Bezerra | Thiago Leite
19/06: João Lucas | Pedro Rocha

Escala Transmissão
12/06: Transmissão dia: Lucas e Malu
Ribeiro | De olho na live: Ângela |
Transmissão noite: Davi
19/06: Transmissão dia: Julia | De olho
na live: Ângela | Transmissão noite:
Malu



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

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

É muito interessante notar nesta distribuição de territórios as intenções
missionárias de Deus, desde os primórdios. Ele determinou que os Semitas se
estabelecessem no centro, entre os Jafetitas e os Camitas, e escolheu Abrão e
sua descendência, Semitas, para, por meio deles alcançar e abençoar todas as
nações. “Disse Deus a Abraão: “De ti farei uma grande nação... em ti serão benditas
todas as famílias da terra” (Gm 12.2,3. Ver Sl 96.2,3,10).  n

Veja outras referências bíblicas à dispersão dos povos:  Dt 32.7,8; At 17.24-
26.

(Continua)
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Não gosto e pronto! 
“Oh! Provai e vede que o Senhor é bom.” Salmo 34:8a 

 

 

O jantar estava na mesa. E, naquela noite em especial, o pai tinha ido para a 
cozinha preparar sua especialidade: frango grelhado, porém, ao invés de purê 
de batatas, fez um delicioso creme de milho.  
Carlos veio do quarto correndo e avisando, “estou morrendo de fome!”, mas, 
ao ver a comida na mesa, decretou: “detesto essa coisa amarela!” 
Todos olharam espantados para ele. Afinal, era a primeira vez que o pai 
servia creme de milho. 
A mãe respirou fundo e, pacientemente, perguntou: “Como você sabe que não 
gosta, se ainda nem provou?” 
“Não gosto da cor, não gosto da cara, não gosto e pronto!” Carlos insistiu. 
Mas a mãe foi persistente: “Ninguém pode dizer que não gosta de uma coisa, 
sem experimentar, filho. Você pode se surpreender.” E colocou uma porção 
do creme na boca, dando o exemplo. 

Talvez você já tenha escutado alguém dizer que não gosta de Jesus, ou que não 
gosta da igreja, ou que não gosta de Deus. Mas, será que essa pessoa realmente 
não gosta? Ou talvez nunca tenha experimentado, de verdade, o amor de nosso 

Pai Celeste? 
Antes de voltar para o céu, Jesus deu uma ordem aos Seus discípulos, lembra? 
“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16:15)  

E isso quer dizer que nós, que sabemos o quanto Deus nos ama e que enviou Seu 
Filho para nos salvar de nossos pecados, devemos mostrar ao outros que Deus é 

muito bom e que ama a todos nós. 
E podemos fazer isso dando exemplos,  

agindo conforme Ele nos ensina através de Sua Palavra! 
 

    beijos, Tia Sandra 
(Veja o que o Rei Davi escreveu no Salmo 34:1 a 11) 

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


LITURGIA: 
 

PRELÚDIO: – Bom dia 
Bom dia, com alegria. 
Desejo a você um belo dia. 
Andando na companhia 
Do nosso Salvador que nos quer bem. 
Vai tudo bem! 

1 – SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2 – CÂNTICO – Deus Está Aqui 
Deus está aqui, aleluia! 
Tão certo como o ar que eu respiro. 
Tão certo como o amanhã que se levanta. 
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. 
(Repete 3x) 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR:  
Vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom! 

4 – LEITURA BÍBLICA do mês – 1 João 3:23 e 24 

 5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:  

 

 

 

 

 

6 – RECORDANDO –  

“Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!”    

Salmo 150:6 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Obrigada, Senhor, por nos amar! 

8 – MENSAGEM: Tio Eduardo 

 

9 – CÂNTICO – Celebrai com júbilo 
Celebrai com júbilo ao Senhor, 
Todos os moradores da Terra. 
Servi ao Senhor com alegria. 

Apresentai-vos a Ele com cânticos. 
Sabei que o Senhor é bom 
E eterna é a sua bondade 
E a sua fidelidade, de geração, a geração. 

Aleluia, glória e aleluia! (4x) 
 

Oração do Pai Nosso e Despedida 

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

 

João Pedro Lacerda 01/06 2 anos 

Heloisa da Silveira Costa Hermenegildo 03/06 7 anos 

Tia Sandra (Amigos de Jesus) 03/06  

Tia Letícia (Cordeirinhos e Sementinhas) 04/06  

Valentina Maria Cortez 05/06 7 anos 

João Miguel Primo Mota 06/06 7 anos 

Laura Heringer de Melo Silva 13/06 5 anos 

Esther Ramires Aragão 14/06 9 anos 

Betina Vilela Torres Pinto Bravo 18/06 4 anos 

Tia Jorgiana (Cordeirinhos) 20/06  

Tia Tassiane (Cordeirinhos) 21/06  

Tia Esther Caldas (Amigos de Jesus) 29/06  

Tio Lucas (Juvenis) 29/06  

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 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. 
 

DIGITAL- Desde 27/03/2022, todas as atividades passaram a ser presenciais.  

Acesse cultos e aulas anteriores no Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo  

 

“Filhinhos, não amemos de palavra, nem de 
língua, mas de fato e de verdade.”  

1 João 3:18 
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