Para Pensar
IMPOSTOS

E DÍVIDAS

Mt 17:24-27
O famoso templo de Jerusalém era muito grande mantinha uma estrutura e logística
que era extremamente dispendiosa. Custava caro manter o sistema sacrificial, o sustento
de sacerdotes, a infraestrutura a recepção de fiéis.
Para manter o sistema, os religiosos se valeram do livro da lei para cobrar impostos
do povo - “Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um siclo, segundo
o siclo do santuário (este siclo é de vinte geras); a metade de um siclo é a oferta ao
SENHOR.” (Êx 30:13).
Esse imposto se tornou obrigatório e as autoridades do templo chegaram a ter
autoridade para usar dos bens de qualquer pessoa que não pagasse o imposto.
É exatamente esse imposto que, nesta passagem, é cobrado de Jesus. É óbvio
que a pergunta era capciosa. Se Jesus se negasse a pagar, estaria passível de juízo e
punição. Estaria provado que nada mais era do que um perturbador da ordem.
Mas, Jesus aproveita do momento para reafirmar seus poder e autoridade.
Primeiramente, ao questionar de quem se devia cobrar os impostos. Ele se coloca
como o Filho do Homem, cidadão do Reino de Deus. Portanto, na verdade o tributo
cobrado deveria ser isento. Isso era perturbador para os religiosos; insidioso para a
religião estabelecida. Vocês estão cobrando impostos da pessoa errada!
Como o Filho de Deus tinha obrigação de pagar imposto para a casa de seu Pai?
Mas, Jesus diz a Pedro que pagasse para não os ofender. Eis aqui uma outra lição. O
cristianismo não elimina o dever de ser um bom cidadão e de cumprirmos nossos deveres
com o Estado. O cristão, diz Barclay que não cumpre com os deveres de bom cidadão não
só falha como cidadão, mas também como cristão”.
Depois disso, ficamos diante de um quadro de difícil compreensão. A ordem dada
a Pedro de ir ao mar, pescar e retirar da boca do peixe o dinheiro para pagar o imposto.
Afaste a ideia de que Jesus se vale do seu poder para “se dar bem” e livrar-se de
uma obrigação. Deixe de lado a tentação de julgar que Jesus escolheu o caminho fácil,
deixando de fazer algo que os discípulos ou ele mesmo poderia fazer sem se utilizar do
recurso do milagre. Não julgue a atitude de Jesus como algo imoral!
Veja que Jesus está ensinando a Pedro que eles também tinham a obrigação de
pagar suas dívidas. Pedro era um pescador. Conhecia o mar; do mar vinha seu sustento.
Nossa leitura pode ser no sentido de entendermos que Jesus está dizendo à Pedro:
“Volta ao mar e com o fruto do seu trabalho, cumpra suas obrigações”. O mecânico
encontra comida, consertando as máquinas defeituosas. A costureira se veste com o
fruto de seu trabalho.
Jesus está dizendo a Pedro que com um dia de seu trabalho ele conseguiria cumprir
suas obrigações e, ainda abençoar outros. Pense nisso!
Rev. Cid Caldas

O

QUE

DEUS

ESPERA DE MIM?
Marilyn Adamson

Deus não estabeleceu que seu relacionamento com ele esteja subordinado a você,
mas sim a ele mesmo. Deixe-me ilustrar isso com alguns versículos:
De que forma somos aceitáveis diante de Deus?
Você foi declarado perdoado pela graça de Deus (sua bondade), por meio da morte de
Jesus por você. Você recebeu o dom do perdão quando creu que Jesus pagou pelos seus
pecados, certo? Você não fez nada para merecer esse perdão. Você simplesmente creu
em Deus quando ele disse que havia lhe perdoado.
“Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus,
nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua
misericórdia...” (Tito 3.3-7) “Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão
dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre
nós com toda a sabedoria e entendimento.” (Efésios 1.7)
Muito bem, agora que você é cristão, por acaso as regras mudam? Será que Deus tem
agora uma longa lista de expectativas que ele espera que você satisfaça? Não! Mas
agora você deve estar pensando: “Como assim? A Bíblia está REPLETA de mandamentos.
É impossível ler um parágrafo e não encontrar um mandamento”. É verdade. Mas ao
mesmo tempo em que Deus lhe dá mandamentos, ele também lhe diz que você não
conseguirá obedecer a todos. Na verdade, ele diz que o quanto mais você se esforçar em
tentar obedecê-los, mas você verá o seu pecado. (Romanos 3.20) E o quanto mais tentar,
mas se sentirá um fracassado, merecedor do julgamento e da condenação de Deus, e
assim mais distante você se sentirá dele.
O apóstolo Paulo fala sobre essa frustração que ele também sentia. Ele olhou para a
lei de Deus e disse: “De fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom”. Mas,
embora Paulo tentasse viver de acordo com ela, ele continuava pecando. Ele disse:
“Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço
não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo”.
(Romanos 7.18,19) E sentindo-se completamente frustrado e ele declarou: “Miserável
homem eu que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte?” A solução dele:
“Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor!” (Romanos 7.24,25)
Os sentimentos de fracasso, pecado e condenação precisam ser confrontados com as
Escrituras. “Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.”
(Romanos 8.1) “Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante
a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por
sua vida!” (Romanos 5.8-10)
Então, quando você olhar para os mandamentos de Deus, não tente obedecê-los por
conta própria, mas em vez disso peça a Deus, que vive dentro de você, para capacitá-lo
a obedecer.
Se Deus nos diz para amarmos uns aos outros, a intenção dele não é que você saia
por aí determinado em cumprir essa entusiasmante missão e provar para Deus o quanto
você é capaz de ser amoroso. Em vez disso, ele quer que você dependa dele: “Deus, eu
peço que você, que mora no meu coração, me ajude a ver esta pessoa como você a vê.
Coloca no meu coração um amor como o seu por essa pessoa. Eu não posso amá-la com
as minhas próprias forças, mas peço que você produza o seu grande amor por ela em
mim”.
(Continua no próximo domingo)

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. Compartilhamos o amor de
Cristo, cuidamos uns dos outros 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.

INPAR - 7 DE SETEMBRO
Chegou o aniversário do INPAR.
Como você sabe, apoiamos essa
mais que centenária Instituição
que tem como missão abençoar
crianças. No dia 7 de setembro,
A partir das 10hs, haverá a festa
do INPAR lá na Rua Edgard
Werneck, 846 – Jacarepaguá.
Nossa Igreja irá participar.

Coordenados pela UPH vamos ter
uma barraca onde as sociedades
internas (SAF, UMP, UPA e
crianças) colaboram doando
alimentos para serem vendidos
e todos os recursos são revertidos
em prol do trabalho com as
crianças no INPAR. A Instituição
atende a mais de 400 crianças.
A MÚSICA DE JULIO DE
OLIVEIRA
No dia 14 de setembro, às 19h,
aqui em nossa Igreja vamos ter um
maravilhoso evento cultural.
Solistas, duetos e música coral
serão trazidas. Todas composições
de Julio de Oliveira, inspirado
compositor sacro. Julio de Oliveira
faleceu há 52 anos, mas sua obra
contínua viva. Você é convidado
para participar de inspirativos
momentos.
ACAMPAMENTO DA IGREJA
Já estão abertas as inscrições para
nosso acampamento. Será nos
dias 19 e 20 de Outubro, no
Acampamento Myron Clark da
ACM que fica em Araras. O lugar
é lindo, aprazível e nos convida a
comunhão e diversão. As crianças
terão preços diferenciados. É claro
que é aberto para toda as Igreja.
Faça já sua inscrição e parcele seu
pagamento, caso seja necessário.
Quem está coordenando é a

Mocidade. Procure um dos irmãos
para fazer sua inscrição: Diác.
Pedro Rocha, Julia , Diác. Felipe
Silveira, Aline Silveira ou Verônica
Raner. Teremos três tipos de
estadia:
Alojamento = 170,00
Chalé = 200,00
Apto Convenções = 230,00.
Preços diferenciados para crianças.

MÁQUINA DE CARTÃO DE
DÉBITO
O Conselho da Igreja sensível ao
apelo de irmãos que tem tido
dificuldade em trazer seus dízimos
e ofertas tendo em vista o
fechamento da agência bancária
perto daqui, adquiriu uma
máquina de débito para facilitar a
entrega de dízimos e ofertas. Esta
máquina está localizada na
entrada da Igreja sob a
administração da Junta Diaconal.
Se você desejar utilizá-la, se dirija
a um dos diáconos, faça sua
contribuição diretamente na conta
da Igreja, retire o recibo, coloque
num envelope e consagre ao
Senhor no momento do ofertório.
Somos um povo fiel a Deus!
CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 06 de setembro, sexta-feira, às
19h30min Se você deseja se
tornar membro da Igreja, fale com
os pastores, quem sabe não está
na hora de você tomar essa
decisão.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, começando
às 19h, nossa igreja, sob a
liderança da UPH, se reúne para
orar. Nesta oportunidade oramos
por nossas vidas, pelos nossos
pedidos de oração e uns pelos
outros. Você é convidado para vir
ter comunhão e colocar diante do
Senhor as suas petições.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
Oremos por nossos irmãos e irmãs
e colocá-los diante do Senhor. 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. DESEMPREGADOS;
2. ENFERMOS E IDOSOS: Alfredo Nucci,
Claudia Giordano Barbosa,
Clemente Fontenele (filho da
Natália) Eliane Cristina Soares,
Jaira Botelho Moura, Marcos
Muniz, Maria Aparecida (mãe Diác.
Jorge Sarito), Naly Miranda (idosa),
Peggy Barbetta Soares, Rogério dos
Santos Gil (saúde), Stila Borges
Coelho de Sousa e Thor Barros.
3. P ROBLEMAS FAMILIARES ; 4.
MISSIONÁRIOS; 5. OUTROS MOTIVOS; 6.
GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Cristina Bertinotti (35636519, Júlia Grammatico Severino
da Silva (2501-5003), Clovis da
Silva; Dia 02: Claudinete da
Conceição Castro (2295-1758), Isa
Cunha de Barros (2548-1661).Dia
03: Fernanda Pinheiro de Macedo
(2603-4946), Cátia Werner Selau,
João Benincasa Stallone de Lima,
Viviane Paradela Meneguelli de
Azevedo (2557-5146); Dia 04:
Marianne Souza Victório Costa
(2293-1956), Flávia Rodriguez
Cordeiro Lopes (3563-8348); Dia
05: Davi Benincasa Stallone de
Lima (3102-2330); Dia 06: Pablo
Deleon Neves Ferreira (38725294); Dia 07: Lucio Torres
Gallindo (2265-3079).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Carlos Alberto,
Carlos Ernesto Hilburg, Fernanda
Hilburg, Iêda Maria Martins
Botelho, Maria de Lourdes P.
Azevedo, Marcia Hilburg, Norma
Bittencourt e Vanderlei Coelho.
Que Deus os abençoe e que
possamos vê-los outras vezes.

PLANTÃO DE HOJE
Presbítero: Vitor Camarinha
Diáconos: Marco Aurelio, Jorge Sarito e
Aureliano Dutra
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Afia Mendes
Noite: Márcia Nóbrega e Ana Benincasa
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/ Stella
Junia
Noite: Coro Marcello Ganter/ Stella Junia
Assistência Médica: Dr.Mario Filipe e Enf. Afia
Mendes
Som: Marcos Victorio
PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero: Paulo Nascimento
Diáconos: Michel Jarque, Rogéro de Andrade e
Felipe Silveira
Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega, Deuzélia
Dutra
Noite: Izabel Nascimento e Sônia Leite
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella
Junia
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra Mariana Sathler e Enf.
Célia Caldas
Som: Bruno Nóbrega
Domingo
09h30min - Escola Dominical
10h30min - Culto ao Senhor e Dinâmica Infantil
16h00min - Ensaio Coral
18h00min - Culto ao Senhor
Terça-Feira
09h00min - SAF - Oficina Artesanal

CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA
Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
CNPJ-34.171.181/0001-30

19h00min - Reunião de Oração

Quarta-Feira
15h00min - Palavra e Oração
Sexta-Feira
15h00min - Encontro com a Bíblia

CULTO MATUTINO

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio - Órgão
Saudação e Acolhimento
379 NC – Petição pela Pátria
Oração de Adoração e Louvor
180 NC - Amor Fraternal
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 68:01-23
378 NC – Oração pela Pátria
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Completa minha
vida”

Prelúdio: Eu amo a tua casa
Saudação e acolhimento
Cântico: Aclame ao Senhor
Oração de adoração e louvor
Cântico: Rei meu
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 68:24-35
Cântico: Deus do Impossível
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Só Jesus”
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Solta o cabo da nau
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO

Aniversariantes da Semana
CONSAGRAÇÃO
376 NC – Intercessão pela Pátria
Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos visitantes
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Asas da Alva”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa
DESPEDIDA
282 NC - A Grande Comissão
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Agnus Dei”

Coro Marcello Ganter: “Graça e Verdade”
Mensagem: Rev. Diego Stallone
SANTA CEIA
Coro Marcello Ganter: “Meu nome a
Sussurrar”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Diante da cruz
Comunhão
DESPEDIDA
Coro Marcello Ganter: “Liberdade aos
Cativos”
Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Até que a casa esteja cheia

Igreja Presbiteriana de
Botafogo
1906-2019

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 4 nº30– 01 de setembro de 2019

SOBERANIA
“Para que se saiba , até ao nascente do sol e até ao poente , que além de mim não
há outro; eu sou o Senhor , e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas;faço
a paz e crio o mal; eu , o Senhor , faço todas estas coisas.” Is 45:6-7
.
Era muito difícil para Marcela entender porque Deus permitia que existissem,
na escola, crianças tão mal educadas. Também não entendia porque a cidade onde
morava estava tão perigosa. Porque existiam pessoas pobres? Porque as guerras
aconteciam? Porque ficamos doentes? E porque pessoas passam fome? Porque
Deus simplesmente não fazia desaparecer as pessoas más?
Eram tantas dúvidas que Marcela resolveu conversar com o Pastor da sua
igreja. Ele explicou que Deus está no controle de todas as coisas. Todas mesmo!!!
Deus permite que passemos dificuldades para nos ensinar alguma coisa, como por
exemplo, a confiar nEle .
Parecia estranho, mas Marcela escolheu confiar, ter fé em Deus que cumpre
suas promessas. Promessas de cuidado, para nós e nossa Nação brasileira.
O mundo está confuso mesmo. Quanta tristeza, quanta injustiça,
quanta fome... mas precisamos ter fé porque Deus sabe todas as coisas e há
propósito para tudo.Nós temos líderes que governam o país, mas o poder maior
é de Deus. O dono de todo universo é Nosso Deus. O futuro pertence ao nosso
soberano Deus. Aliás, o futuro, o presente e o passado! Ele vê todas as coisas,
toma conta de tudo e o que acontece está sob Seu domínio. Então, na verdade,
é o nosso Deus quem governa o universo.
Em qualquer situação, Deus deve ser glorificado. Ele sabe de todas as
coisas. Ele sabe sobre as pessoas que passam fome e quer que elas sejam
ajudadas. Deus tem um plano para cada situação, e as coisas que são tristes
para nós podem se tornar eventos importantes dentro do plano de Deus. Uma
doença, por exemplo, pode ser a maneira do nosso corpo dizer que devemos
parar de viver da forma como estamos vivendo. Talvez tenhamos comido muito
(ou alguma coisa ruim) ou não dormimos o suficiente. Deus está no controle de
TODAS as coisas. O mesmo Deus que permite a luta dá a vitória no tempo
certo! Ele é SOBERANO.
Não há duvidas que Deus está cuidando do nosso Brasil . Vamos
continuar orando e pedindo a proteção para esse país lindo!!!
Beijinhos , tia Ilda
(saiba mais em Is 45:1-7 / At 4:23-31 / Rm 11:33-36)

LITURGIA:
Prelúdio: Boas vindas (Cânticos de Salvação para Crianças /vermelho-3/

Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar,
e andando pelo caminho( bis)
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus!

APEC)

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!!! Que bom estarmos na casa de
Deus!
Temos algum visitante?
Bem vindos, no nome do Senhor!

2-CÂNTICO : SEMPRE SOU FELIZ (POR DENTRO , FORA,
ALTO E BAIXO)- corinhos evangélicos
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz( bis)
Aqui Jesus entrou , meu coração limpou
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz !.
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é bom e cuida de nós
todos os dias ! Nesse momento vamos fechar os olhos e
e dizer a Ele como nós o amamos. Quem quer orar?

4-Leitura Bíblica no mês de setembro– Salmos 96:1-4
5-Versículo do mês de setembro para memorizar:

“Filhos , obedecei a vossos pais no Senhor,
pois isto é justo.” Efésios 6:1

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Esse é o momento de
pedir que Deus continue nos protegendo e também
agradecer pelas bênçãos recebidas.Também vamos orar
pela vida dos aniversariantes de setembro.

7-Mensagem – Tia Ilda
8- CÂNTICO : A CADA MOMENTO!

A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis)

9- Oração Pai Nosso e Despedida

Aniversariantes de setembro
TIA JÚLIA GRAMMÁTICO ( BERÇÁRIO/ CORDEIRINHOS)

01/09

JOÃO BENINCASA STALLONE DE LIMA

03/09

DAVI BENINCASA STALLONE

05/09

8 ANOS

OLÍVIA DOS SANTOS HERINGER

13/09

11 ANOS

TIAGO SZENDRODI DOURADO TEIXEIRA

14/09

9 ANOS

TIA ALINE SILVEIRA ( BERÇÁRIO/ CORDEIRINHOS )

19/09

PILAR BARREIRO BARBOSA

19/09

TIA ANA LÚCIA CALDAS ( SEMENTINHAS DE JESUS)

28/09

1 ANO

10 ANOS

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

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- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau
9h30min- Culto das crianças (4 a 12 anos)
10h45min- lanche
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária)
Funcionamento do maternal (1 a 3 anos- de 9h30min até o final do culto
matutino)
UCP- 6-12 anos- desde 9h30min até o término do culto matutino nas
atividades acima. Oficinas UCP e reunião plenária às 18h- Conselheira –
Luzia Velloso

