Para Pensar
O

QUE EU DEVO FAZER?
Mt 17:01-08

Aqui Jesus se encontra, mais uma vez, numa montanha. Ele sobre a montanha
para ter um tempo de oração e leva Pedro, Tiago e João. Por que será que Jesus foi até
aquele lugar? Tinha que ser num monte?
Lucas nos diz que Jesus foi ali para orar e, seguramente, não era preciso estar
naquele lugar para isso, mas Ele assim o quis. Isso é importante dizer para aqueles que
julgam alguns lugares mais especiais do que outros. Ainda hoje há pessoas que dizem
que vão “orar no monte” numa referência a um lugar como mais espiritual do que outros.
Jesus estava a caminho da cruz. Ele primeiro se preocupara se seus discípulos
tinham compreendido corretamente quem Ele era. Na resposta de Pedro, ficou claro que
sim.
Agora, Jesus desejava deixar claro de forma inequívoca que estava realizando a
vontade de Deus. Jesus, com isso, faz uma grande pergunta: “É vontade de Deus para
mim?”
Pergunta definitiva e determinante da fé que se diz ter. Jesus nos ensina que, em
sua humanidade, é preciso conhecer a vontade de Deus e a ela se submeter. O que
Deus quer que eu faça?
Como é difícil fazermos essa pergunta para nós mesmos. Normalmente nos
perguntamos: O que quero fazer? O que preciso fazer? O que devo fazer? Eu, eu,
eu....sempre eu.
Jesus está nos ensinando que não existe vontade fora da vontade de Deus. Paulo
nos explica o porquê dessa submissão voluntária. Porque a vontade de Deus é boa,
perfeita e agradável (Rm. 12:2).
Como isso é difícil para nós! Submeter o nosso próprio querer, a volição, o desejo,
o controle e as nossas certezas. Sempre achamos que ninguém sabe melhor do
precisamos do que nós mesmos. Cultuamos nosso querer e a nossa vontade. Ledo
engano!
A nossa vida em nossas mãos trilha caminhos de morte e destruição. Isso não é
drama, nem forçar a barra, é a expressão da realidade percebida no passar da história.
Sabe, acho que até para poupar esforços e, quem sabe, até por preguiça, deveríamos
aprender e nos habituar a ouvir primeiro a vontade de Deus. É economia de sofrimento,
energia e perda de tempo. Deus sempre nos guia pelos pastos verdejantes e pelas
estradas de vida.
Veja que Jesus sempre buscava ao Pai para lidar com as questões que precisava
enfrentar. Não buscava primeiro o conselho humano. Não divulgava suas questões nas
praças. Não buscava resposta para as questões da alma em si mesmo. Não se valia de
coisas, circunstâncias nem lugares. Simplesmente pedia a orientação de Deus. “Todavia,
não seja como eu quero, e sim como tu queres” (Mateus 26:39b).
Eis aqui uma grande lição – a subordinação do querer e a expectativa da vontade.
Rev. Cid Caldas

Cultive essa Amizade

Jo 20.1-18
Você já esteve numa situação em que não consegue entender o
que está acontecendo, e tudo à volta não faz sentido?
Penso que era assim que Maria estava se sentindo. Ela fora
embalsamar o corpo de Jesus e encontrou o túmulo vazio, concluiu
que o haviam roubado, pois, nada mais fazia-lhe sentido.
Você já esteve numa situação em que não consegue enxergar
nada e, depois que a coisa passa, percebe que tudo estava na “cara”?
Dois anjos apareceram para Maria e, depois, o Senhor, e ela
não os reconheceu. Ela fora buscar um corpo a ser embalsamado,
não estava pronta para encontrar um Deus para ser adorado. Foi
derrotada por sua expectativa.
Acho que é assim, a gente fica tão preso na crise que não
consegue ver nada que a contradiga; e, aí pode, a exemplo de Maria,
vir a chorar diante de algo que nos devia fazer vibrar. Ela não viu a
ressurreição por pensar que a morte era a última palavra.
Salvou-a o fato de Jesus (que ela pensava ser o jardineiro) tê-la
chamado pelo nome, pois, ao invés de se espantar que um
desconhecido soubesse seu nome (o que seria lógico), reconheceu o
Mestre. Certamente, não por ouvir seu nome, mas, pela forma como
fora dito, só Jesus o pronunciava daquela forma. Sua comunhão
com Jesus a salvou de ser derrotada pela aparente crise.
Só a comunhão com Cristo pode levar-nos a reconhecê-lo em
meio a crise. Só o Senhor pode conduzir-nos para além do limite
que equivocadas expectativas impõem, e salvar-nos de sermos
derrotados pela crise. Cultive essa amizade; ela o fará ver tudo a
partir da ressurreição.
Pr. Ariovaldo Ramos

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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS
QUARTAS-FEIRAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs
as senhoras se reúnem aqui na
Igreja para orar. É um trabalho da
SAF aberto para toda a Igreja. Dê
uma passada aqui e venho orar e
compartilhar orações. Essa
reunião dura exatamente uma
hora. Você vem, derrama sua alma
diante do Senhor, é abençoado (a)
e volta para seus afazeres. Bênção
não tem medida e vale o esforço.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - 10/08
No sábado dia 10 de agosto, às 9hs,
teremos nossa reunião de oração
que acontece mensalmente.
Coordenada pela UMP é aberta à
toda Igreja. É oportunidade de
orarmos pelas nossas vidas, família,
saúde e tudo aquilo que você
precisa colocar diante de Deus.
VOCÊ SABE O QUE É QUIZ?
Quiz é o nome dado a um jogo ou
desporto mental no qual os
jogadores tentam responder
corretamente a questões que lhes
são colocadas. É uma maneira
lúdica de aprender. A mocidade
vai realizar um QUIZ no sábado,
dia 24 de agosto. É oportunidade
de comunhão e aprendizado.
Separa na sua agenda.
37 ANOS DO TRABALHO DA
MISSÃO CAIUÁ
Esta importante data será
comemorada com a celebração de
um Culto de Ações de Graças no
dia 27 de agosto, às 14h30min na
Igreja Presbiteriana do Rio. O
pregador será o Rev. Ildemar
Berbert, pastor da IP Central de
Dourados,
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 = 120,00 + 50,00(ônibus) =
170,00
Chalé = 150,00 + 50,00(ônibus) =
200,00
Apto Convenções = 180,00 +
50,00(ônibus) = 230,00.
Preços diferenciados para crianças.

SACOLA DO AMOR TEM
ABENÇOADO MUITAS FAMÍLIAS
Irmãos temos distribuído 24
sacolas com 22 itens alimentícios
por mês para aqueles que se
sentem presenteados por Deus.
Gostaríamos de poder contar com
os irmãos como mantenedores
mensalistas nessa ação social da
nossa Igreja. Precisamos muito de
sua colaboração para atendermos
mais pessoas. Procure a Glaucia
Gallindo ou a Laodice Macedo
para mais informações e adoção
de uma sacola do amor por mês
no custo de 85 reais.

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 24 de agosto, 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.
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: 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. PROBLEMAS FAMILIARES; 4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS; 6. GRATIDÃO.
ANIVERSARIANTES
Hoje: Tagore Martins de Morais
Lima (3852-2749);Dia 05:
Faustino do Nascimento (32153981), Leonardo Corrêa Rosa
(2568-2932); Dia 06: Lucilena
de Albuquerque Ramirez (22947275); Dia 08: Luisa Passine
Sales (3988-8392); Dia 09: Ilsi
Muniz Pimenta Lobato (24739714), Ricardo Plata Portugal
(3259-3560).
ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Alexandre Azevedo,
Ana Paula Costa, Diana
Fernandes, Hemrique Oswaldo
Moura Costa, Luiz Carlos
Machado, Marcelo Celio da Silva,
Monique Frederico de Oliveira,
Nathália Fonseca Pascoal, Regina
S. Gonçalves, Samuel Henrique
Alcântara Alves, Sara Liz
Cavalcanti de Jesus. Que Deus os
abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA
Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
CNPJ-34.171.181/0001-30
PLANTÃO De HOJE
Presbítero: André Ribeiro
Diáconos: Fábio Severino, Faustino Filho e
Thiago Leite.
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Afia Mendes
Noite: Ana Benincasa e Marcia Nóbrega
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella
Junia
Noite: Coro Marcello Ganter/Stella Junia
Assistência Médica: Dr. Mario Filipe e Enf.Célia
Caldas
Som: Marcos Victorio
PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero: Mário Filipe
Diáconos: Rogério Andrade, José Baía e Felipe
Silveira
Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega, Deuzélia
Dutra
Noite: Sonia Leite, Izabel Nascimento
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella
Junia
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra. Mariana Sathler e
Enf.Silvania
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
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
99 NC – Louvor ao Redentor
Oração de Adoração e Louvor
31 NC - Providência de Deus
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 90
66 NC – Contrição
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Perdoado”
Aniversariantes da Semana
CONSAGRAÇÃO
102 NC – O Céu com Cristo
Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos visitantes
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Tantas Coisas
Belas”
Mensagem: Rev. Cid Caldas
DESPEDIDA
284 NC - Obediência
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Bênção Aarônica”

Prelúdio: Brilha Jesus
Saudação e acolhimento
Cântico: Salmo 96
Oração de adoração e louvor
Cântico: Eu vou construir
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 81
Cântico: Deus cuida de mim
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “De eternidade a
eternidade”
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Grande é o Senhor
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Pela graça e o
primor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas
SANTA CEIA
Coro Marcello Ganter: “De joelhos
partamos nosso pão”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Isaías 53
Comunhão
DESPEDIDA
Oração do Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Poder pra salvar

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 nº26– 04 de agosto de 2019

Uma receita que agrada a Deus
“Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti:
que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente
com o teu Deus.” Miquéias 6:8
.
Um rebuliço na cozinha do restaurante! A visita do Comendador Sales e sua
nobre família era um evento muito importante! Seria uma excelente oportunidade
para produção de uma sobremesa especial que certamente agradaria um cliente tão
ilustre.
O chef René era especialista na sobremesa preferida do Comendador,
Tortinhas de doce de leite, e conhecia de cor todos os ingredientes que precisaria.
Todo chef é responsável por planejar a execução, o preparo e a finalização das
receitas e por isso ele separou tudo que precisava. Escolheu cada um dos
componentes da receita com muito cuidado e não deixou faltar nenhum deles. Se
faltasse algum dos ingredientes da receita, a tortinha de doce de leite não teria o
mesmo gosto. Tudo seria feito com rigor e cuidado para agradar o Comendador, a
visita ilustre daquela noite.
Vocês já perceberam que , quando recebemos alguma visita em nossa
casa, a mamãe ou o papai preparam alguma receita especial, com o objetivo de
deixar a visita feliz, à vontade. Assim ela vai ter uma boa impressão nossa, vai
se sentir acolhida, querida. É um carinho para agradá-la.
Antes de Jesus vir até esse mundo, Deus deu uma receita de como o
povo devia viver para agradá-lo. Nessa receita existem três ingredientes:
1- praticar a justiça, que é: fazer o que é certo. Ou seja, escolher ser
honesto, não mentir, ser amigo, ser fiel.
2- amar a misericórdia, que é amar com bondade. Amar as pessoas da
mesma forma como Deus nos ama. Mesmo quando as pessoas falam ou fazem
coisas erradas, besteiras , continue amando , sendo gentil.
3- andar humildemente com Deus – Deus deve ser colocado sempre na
nossa frente. Ele é Deus! Ajude os outros sempre que puder, não fique “se
achando”.
São três ingredientes que não podem faltar no coração de meninos e
meninas que querem agradar a Deus e, na verdade, são fáceis de lembrar.
Bjos,Tia Ilda
(saiba mais em Deuteronômio 10:12-13)

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!!

1-1-SAUDAÇÃO : Bom dia!!! Mais uma vez na presença
De Deus e junto com os amigos !Temos algum visitante?
São todos bem vindos, no nome do Senhor!
2-CÂNTICO : ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação para
crianças /APEC/vol. Verde nº3)
Alô! Alô! Aqui estamos nós!
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz.
Quietinhos vamos pois ficar ,
p’ra Bíblia estudar,
e aprender a Jesus amar.
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Deus é poderoso e nos ama !

Vamos orar e dizer a Ele como nós o amamos?
4-Leitura Bíblica no mês de agosto– Salmos 100:4-5
5-Versículo do mês de agosto para memorizar:

“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai
ao Senhor, todas as terras.” Salmos 96:1
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos pedir a proteção

de Deus e agradecer pelas semana que tivemos no Seu
cuidado.Também vamos orar pela vida dos aniversariantes
de agosto.
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 agosto
DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA

01/08

5 ANOS

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUERA

02/08

9 ANOS

TIO TAGORE ( UNIDOS POR CRISTO)

04/08

TIA LUCILENA (BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS)

06/08

LUISA PASSINE SALES

08/08

3 ANOS

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE

15/08

10 ANOS

TIA MARIANA SATHLER ( BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS)

15/08

TIO FÁBIO ARAGÃO ( UNIDOS POR CRISTO)

21/08

TIA VERÕNICA ( SEMENTINHAS DE JESUS)

30/08

"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

