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O

VERDADEIRO SENTIDO DO AMOR
1 João 4:07-21

É tão maravilhoso ler a Palavra de Deus e ver como, em determinados
momentos da vida, temos uma compreensão tão profunda e compreendemos o
sentido do que Deus quer nos falar.
Esse texto nos traz, talvez, o maior sentido de quem é Deus na Bíblia. Ao
expressar algo que é tão caro para nós – o amor.
Ao tomarmos consciência de que Deus é amor encontramos sentido em
tudo que Ele fez e faz.
Amor nos traz sentido do porquê Deus criou todas as coisas. Toda a criação
é essencial à natureza de Deus. É parte intrínseca daquilo que Ele é e expressa
em tudo que faz - amor.
Pare para pensar em você! Tudo que você é, seu jeito de ser, seu corpo, sua
personalidade, seus dons, seus talentos – Deus pensou em tudo. Mas, calma ai!
Não se apresse em reclamar de como você é! Tenha certeza de que Deus lhe fez
em amor, pensando o melhor. Espante sentimentos de baixa estima e de rejeição.
É claro que, seu fosse pensar em estética, quereria ter mais cabelo, ser
mas magro, não ter diabetes e etc. Mas, quem disse que isso invalida o projeto de
amor de Deus?
Agora pare para pensar que em toda a criação, Deus nos fez os únicos seres
capazes de pensar, inteligir, nos comunicar, sintetizar, refletir. Deus não nos fez
como autômatos sujeitos as leis gerais, máquinas sem opção. O amor de Deus
nos permite escolhas. O amor é uma escolha livre do coração.
Se passamos a pensar na providência divina, Deus poderia criar o universo
e largá-lo a própria sorte. Poderia utilizar o universo como o homem o utiliza –
usando e descartando. Mas, porque Ele ama, permanentemente tem cuidado,
mantém, sustenta e nos cobre de amor.
Falar no amor de Deus é falar em redenção. Ele optou por nos acolher em
amor. Por isso nos deu seu próprio Filho. Talvez, se fosse eu ou você, optássemos
por lei e justiça. Mas o amor de Deus nos cobre de graça e misericórdia.
Agora, pare para pensar que o amor de Deus é tão grande que ele pensou
até na eternidade. Planejou e executou seu plano de tal forma que, ao nos redimir,
nos garante viver com Ele por toda eternidade.
Como você entende esse amor?
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

CULTO VESPERTINO – 18H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento

Processional
Saudação e Acolhimento
18 NC – Deus dos antigos
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura Bíblica: Salmo 16
108 NC – Aflição e paz
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Eulita Martins: “Logo de manhã”
Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO
32 NC – O Deus fiel
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Coro Eulita Martins: “Jesus és Rei”
Mensagem: Rev. André Nobre Esteves
DESPEDIDA
298 NC – A pedra fundamental
Bênção
Tríplice Amém
Coro Eulita Martins: “O Senhor é a
minha força”

Cântico: Maravilhosa Graça
Cântico: Rei do meu coração
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura: Lucas 9.51-62
Cântico: Quão grande é o meu Deus
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Teu reino
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Cântico: Dono do meu coração
Mensagem: Rev. Antônio Dusi
DESPEDIDA
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: O meu louvor é fruto
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.

AGE PARA ELEIÇÃO DE PRESBÍTERO
E DIÁCONOS
O Conselho da Igreja, nos termos do art.
4º, parágrafo 2ºdo Estatuto da Igreja
Presbiteriana de Botafogo CONVOCA os
membros da Igreja para se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia, horário e local abaixo
designado:
DIA: 03.07.2022
HORÁRIO: 9h00 às 12h00min
LOCAL: Em sua sede na Rua da
Passagem, 91 - Botafogo
ORDEM DO DIA:
1. Eleger 1 (um) oficial presbítero;
2. Eleger 4 (quatro) oficiais diáconos;
3. São indicados os nomes dos seguintes
irmãos:
Para o presbiterato (reeleição):
Pb. André Ricardo de Almeida Ribeiro;
Para o diaconato:
Reeleição – Diác. Marco Aurélio de
Jesus Oliveira Nóbrega, Diác. Michel
Beltrão arque, Diác. Pedro Silva de
Moraes Rocha e Diác. Rogério de
Andrade.
4. A votação se dará de forma eletrônica
e presencial.
5. MESA RECEPTORA E APURADORA:
· Presidente: Pb. Esequias Costa Sales
· Pb. Vitor Camarinha da Silva
· Pb. Paulo Nascimento

REV. ANDRÉ NOBRE ESTEVES
É pastor da IP de Governador Portela e IP
Conrado, membro do presbitério Serra
Azul e Secretário Executivo do Sínodo
Oeste Fluminense. André é casado com
Simone e um grande amigo de muitos
anos. É o pregador que Deus nos enviar
no Culto Matutino. Que Deus o use
abençoadamente. Bem-vindo!!
PLENÁRIA DA SAF
Hoje, dia 26, às 16h nossa SAF estará
reunida em plenária. Você, que é sócia
da SAF, preciosa estar presente e você
que ainda não se envolveu com esse
ministério, é carinhosamente convidada
para dele participar.
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
Você que se inscreveu para nosso
encontro em Novembro precisa fazer o
pagamento da 2ª parcela.
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: Marlene do Carmo Bittencourt e
Nadir Caetano Ladeira; Dia 29: Esther
Dusi Vilela Caldas e Lucas Feitosa
Bezerra; Dia 30: Mary Ângela Benford
Nucci; Dia 02: Renata Aparecida
Mariano e Vicente Ribeiro Polly
Assumpção.
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
26/06: Presb. Mário Filipe
03/07: Presb. Eduardo Gouvêa
Diácono
26/06: Diác. Thiago Leite, Jorge Sarito
e Rogério de Andrade
03/07: Diác. Leonardo Medeiros, Michel
Jarque e Pedro Rocha
Escola Dominical Adultos:
26/06: Presb. José Vicente
03/07: Prof. Lucas Bezerra

Comissão de Som:
26/06: Miguel Torres | Luiz Felipe/
Paulo Nascimento
03/07: Marcos Victório | Victor Rangel
Escala Transmissão
26/06: Transmissão dia: Pedro Ribeiro
| De olho na live: Ângela | Transmissão
noite: Letícia
03/07: Transmissão dia: Lucas Ribeiro
| De olho na live: Ângela |Transmissão
noite: Maria Luiza Buraseska

HISTÓRIA

E

GEOGRAFIA

BÍBLICA
Rev. Éber César

VI. A História de Abraão e Ló – Gn 11:26 – 25:9
3. Siquém
Depois da morte de Terá, “partiu Abrão, como lho ordenara o Senhor... Tinha
Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua
mulher, e a Ló, filho de seu irmão... Partiram para a terra de Canaã; e lá chegaram.
Atravessou Abrão a terra até Siquém... Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse: “Darei
à tua descendência esta terra...” (Gn 12.4-7).
Promessas que Deus fez a Abrão em Ur e em Siquém:
• De ti farei uma grande nação e te abençoarei.
• Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
• Darei à tua descendência esta terra (Canaã).
Estas promessas, conhecidas como o pacto, foram reafirmadas a Abrão várias vezes (Gn 13.14-18; 15.5,7,18; 17.1-8), a Isaque (Gn 26.3-4), e a Jacó (Gn 28.1314; 35.11-12; 46.3-4).
Abrão expressou sua fé e gratidão edificando um altar ao Senhor (Gn 12.7).
Anos mais tarde, Jacó, um neto de Abrão, também o faria, ali mesmo em Siquém
(Gn 33.18-20). Esta cidade ficava entre os montes Ebal e Gerizim (Jz 9.7). Foi à
vista do Monte Gerizim que a mulher samaritana disse a Jesus: “Nossos pais
adoraram neste monte...” (Jo 4.20).

(Continua)

Igreja Presbiteriana de
Botafogo
1906-2022

i

Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030
Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br
www.ipbotafogo.org..br

CULTO DAS CRIANÇAS
Boletim Dominical – ano 6 nº 73 – 26 de junho de 2022

Deus cuida de nós!
“Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo.” Eclesiastes 3:11 (parte)

Henrique andava cabisbaixo. A confusão toda que acontecia à sua volta, estava
deixando o menino cada vez mais triste. Era um tal de caixa para cá, caixa para lá... a
casa estava sendo empacotada. Literalmente.
- Mãe, por que a gente tem que mudar?
- Filho, é uma ótima oportunidade de trabalho.
- Mas eu não quero mudar... e se eu não gostar da escola nova? Se não tiver amigos
no bairro?
- Fica tranquilo. Tenho certeza de que Deus está providenciando tudo o que
precisamos na nova cidade, assim como Ele deu esse trabalho. Você não confia?
Às vezes algumas coisas acontecem e não entendemos o motivo, não é?
Pode ser uma troca de escola, de casa, ou até mesmo de cidade! A gente fica
se perguntando: Vai dar certo? Vou conseguir fazer amigos?
E se eu não gostar?
É claro que mudanças assustam um pouco! E não assustam apenas as
crianças. Adultos também se sentem um pouco inseguros com algumas
mudanças radicais. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor faz tudo no seu
devido tempo e que tudo o que Ele faz é para o nosso bem.
O Antigo Testamento nos conta a história de Abraão. Ele vivia em Ur. Sua
casa, família e seus bens estavam todos lá. Mas um dia Deus mandou que ele
reunisse tudo e fosse para uma outra terra. Ah! Lembra? Abraão nem sabia
para onde estava indo. Tudo o que sabia era que podia confiar em Deus!
Então, quando acontecer alguma mudança radical na sua vida, ou na vida de
sua família, se lembre que isso faz parte do plano de Deus para a vida de
vocês! Agradeça pela mudança, pois o Senhor cuida de Seus filhos e tudo
o que Ele faz é para o nosso bem!
beijos, Tia Sandra
(Leia Eclesiastes 3:1 a 14)

9 – CÂNTICO – A Alegria está no coração

LITURGIA:
PRELÚDIO: – Boas Vindas
Boas-vindas há!
Bem-vindos sim.
Boas-vindas pra você. Aleluia.
Boas-vindas há.
Bem-vindos sim.
Venham, venham, outra vez!

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, aleluia! (4x)

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

Oração do Pai Nosso e Despedida
Aniversariantes de JUNHO

2 – CÂNTICO – Deus é bom pra mim
Deus é bom pra mim. (2x)
Feliz estou, cantando eu vou.
Deus é bom pra mim.
Deus é bom pra mim. (2x)
Seguro estou, contente em vou.
Deus é bom pra mim.

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

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR:
Deus cuida de nós! Vamos louvar a Deus!!
4 – LEITURA BÍBLICA do mês – 1 João 3:23 e 24
5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:

“Filhinhos, não amemos de palavra, nem de
língua, mas de fato e de verdade.”
1 João 3:18

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

6 – RECORDANDO –

““O Senhor com sabedoria fundou a terra.”
Provérbios 3:19a
7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:
Senhor, obrigada por cuidar de nós e da nossa família!

8 – MENSAGEM: Tia Carol

João Pedro Lacerda

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

