Para Pensar

O

GRANDE DESAFIO DA VIDA CRISTÃ

Mt 16:24-28
Chegamos a um ponto em que somos cobrados por Jesus quanto a postura de ser cristão
e as consequências disso. Carregar cruz, negar-se, ter a certeza de que haverá juízo e justiça são
temáticas por demais pesadas.
Muitos de nós gosta de ler e ouvir sobre promessas, bondades, presentes, concessões,
livramento, perdão e toda sorte de bênçãos concedidas por Deus. Mas, não gostamos de ouvir
falar de responsabilidades. Esta porção bíblica fala de três implicações da fé em Jesus para a vida
cristã.
Primeiramente fala de autonegação – Negar-se a si mesmo. Na vida, muitas vezes,
prescindimos de alguma coisa; deixamos de ter, perdemos ou somos privados momentaneamente.
Mas não é disso que Jesus está falando. Ele está nos dizendo que precisamos dizer “não” para
nós mesmos. Precisamos nos apagar como princípio dominante na vida e fazer Deus a direção.
Enquanto meu EU dominar não viverei a plenitude da vida com Jesus. Viverei ao sabor das
paixões e circunstâncias sem gozar da verdadeira liberdade que Deus nos oferece através e
Jesus. Com isso, Jesus está nos dizendo que não podemos viver uma “meia” vida cristã.
A segunda coisa que Jesus nos chama a atenção, cresce em termos de reponsabilidade
para nós – tomar sua cruz. Preste atenção que Jesus não o está convidando a tomar a cruz na
qual ele foi crucificado. Este pensamento é uma verdadeira heresia e é impossível. Porque o
sacrifício de Jesus se deu de uma vez por todas e ninguém pode suportar o peso que Ele
carregou.
A vida cristã é um serviço sacrificial. Precisamos sacrificar tempo, prazer e até oportunidades
e possibilidades que não digam respeito ao compromisso que assumimos de ser nova criatura.
Carregar a sua cruz exige que você mantenha uma compreensão constante das exigências de
Deus e das necessidades do homem. Carregar a cruz é manter-se alerta para as implicações de
viver em Cristo.
Aí está a conexão com o terceiro ponto levantado por Jesus – Seguir a Jesus Cristo. O
significado é claro – obediência. Aqui não precisa de muita explicação, pois todos sabemos o que
significa obedecer, apesar de muitas vezes não praticar.
Mas, Jesus não para aí. Ele continua nos mostrando as implicações dessas três verdades.
Negar-se, carregar a cruz e obedecer, nos conduz para a vida. Quem prefere viver a suposta
segurança daquilo que pode humanamente reter, perde a sua vida.
Enfrentamos a vida com a busca constante de segurança, conforto, ausência de dificuldades,
lutas e problemas. Nos esmeramos, dedicamos nosso tempo, força e bens para conquistar
essas coisas. Por isso a vida se torna oca e sem sentido claro. Jesus está nos convidando para
uma vida de novidade e de verdadeira aventura! É isso mesmo – aventura!
Em cada decisão que tomamos nos tornamos em algo ou alguém! Jesus nos convida para
experimentar o novo, o nunca vivido, um novo padrão de vida. Isso é uma aventura para o homem
que prefere viver no suposto “conforto” do que pode ter, ver ou conseguir. Viver a novidade que
Jesus oferece é ter a certeza de que o melhor está por vir!
Rev. Cid Caldas

SETE MOTIVOS PARA ABANDONAR SUA IGREJA
Lucas 24.13-35
(Continuação)
Autor: Pr. Franco
CONCLUSÃO:
Pode ser que, neste ponto desta mensagem, você já tenha compreendido
porque abandonou sua igreja ou porque está pensando em fazê-lo. A pergunta que
vem a seguir é natural: E agora, como voltar? Como sentir de novo a mesma alegria
que eu sentia no início?
Eu estaria mentindo, se lhe dissesse que é fácil voltar ou recuperar a alegria
do primeiro amor. Não é nada fácil; mas não é impossível. Vou fazer uma lista dos
eventos que motivaram aqueles dois a voltar correndo para Jerusalém:
a) Jesus foi atrás deles;
b) Jesus ouviu suas queixas;
c) Jesus falou aos seus corações: “E, começando por Moisés, discorrendo por
todos os Profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as
Escrituras”, de tal modo que seus “corações ardiam”;
d) Eles convidaram Jesus a entrar em sua casa;
e) Jesus restaurou a comunhão (no partir do pão);
f) Jesus abriu seus olhos (tirou a cegueira espiritual);
g) Eles voltaram correndo para Jerusalém.
Note que, dos sete eventos que culminaram na volta deles, somente dois
foram de iniciativa humana; quanto aos demais, foram de iniciativa de Jesus.
Em outras palavras: Se Deus não tiver misericórdia de sua vida, você jamais
conseguirá voltar à sua igreja ou jamais conseguirá voltar a sentir a mesma
alegria do início.
Meu conselho é que você dobre seu joelho e clame em alta voz: Jesus, por
favor, venha me buscar!
E, quando algum irmão ou seu pastor o procurar e lhe convidar para ir a um
culto, vá! E, se o seu coração começar a arder, ao ouvir a Palavra de Deus, convide
Jesus a entrar em seu coração e ficar com você nesta “noite fria” que se instalou
em seu espírito. Aceite o perdão de Deus (coma do pão que Jesus lhe der) e...
VOLTE PARA SUA IGREJA.
Se não for possível nem recomendável voltar para sua igreja, peça a Deus
para lhe mostrar seu novo lugar de adoração. Não seja LOUCO E DURO DE
CORAÇÃO! Seja crente! Crê somente!

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.

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.
COMO ESTÃO AS FINANÇAS E
A ADMINISTRAÇÃO DE NOSSA
IGREJA?
Deus tem nos abençoado com o
aumento da membresia, o
envolvimento fiel de muito
membros com a entrega de
dízimos e ofertas e a presença de
todos em nossas programações.
Contudo,
é
importante
informarmos à Igreja que nossas
demandas financeiras, o aumento
dos custos de serviços e a crise que
se instalou no país, que atingiu a
todos nós, se reflete também nas
finanças da Igreja. É claro que
cremos e vivemos confiantes de que
o Deus da providência jamais nos
deixará faltar o que quer que seja,
mas queremos informar à Igreja
que nossos desafios de
manutenção da Igreja cresceram
e impactam diretamente nossa
capacidade de pagamento.
Louvamos a Deus porque as contas
estão em dia, mas precisamos
saber que, com a contribuição e
fidelidade do povo de Deus,
continuaremos a transpor mais
esse desafio.

FEIJÃO IRMÃO!
Este é o nome da saborosa feijoada
que será servida no nosso almoço
comunitário mensal. Será no dia
28 de julho, após o Culto Matutino.
Você já pode fazer sua inscrição
com os diáconos. Lembrando que
as vagas são limitadas.
FÉRIAS JUSTAS E MERECIDAS
Rev. Diego Stallone está gozando
suas merecidas férias durante o
mês de julho e parte de agosto.
Rogamos ao Senhor que lhe
conceda um tempo de descanso,
refrigério e comunhão com a
família.
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 03 de agosto, sábado, às 14hs.
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: Claudia Giordano
Barbosa, Clemente Fontenele (filho
da Natália) Eliane Cristina Soares,
Ivanete da Silva de Carvalho, Jaira
Botelho Moura, Marcos Muniz, Maria
Aparecida (mãe Diác. Jorge Sarito),
Maria da Conceição dos Santos Plata
(Pérola), 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
Dia 22: Cynthia Pereira Caldas
(98601-9911),Dia 23: Rebeca
Bernardes Azevedo (3649-9031);
Dia 24: Samuel Dianes Moreira
Teles (3579-3557; Dia 26: Paulo
Victor Caetano Ladeira (30796370)
ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Aline Mendonça
Santana, Dejanira Meira de
Jesus, Fernando Benvindo da
Fonseca Neto, Jônathas Rafael,
Raphaela K. Machado Gonzaga
Benvindo. Que Deus os abençoe e
que possamos vê-los outras vezes.
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$ 12,00 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.
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: Paulo Nascimento
Diáconos: Michel Jarque, Felipe Silveira e
Faustino Filho
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia
Dutra
Noite: Afia Mendes e Sônia Leite
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Inês Jarque
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra. Ilda Marques e
Enf.Célia Caldas
Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Vitor Camarinha
Diáconos: Joaber Sales, Aureliano Dutra e Marco
Aurelio
Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sonia
Leite
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa
Música: Manhã: Quarteto 4Cantos/Inês Jarque
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra. Sulamita Rocha e
Enf.Célia Caldas
Som: Lucas Feitosa
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

DESPEDIDA

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Ó Rei de Amor”

Momento de silêncio
Prelúdio - Órgão
Saudação e Acolhimento
45 NC - Grande Redenção
Oração de Adoração e Louvor
198 NC - Salvação Graciosa
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 15
108 NC - Aflição e Paz
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Renova o meu
coração, ó Deus”
Aniversariantes da Semana
CONSAGRAÇÃO
147 NC - Vencendo Vem Jesus
Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos visitantes
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Deus ao mundo
amou”
Mensagem: Presb. Esequias Sales
SANTA CEIA
Coro Marcello Ganter: “Maravilhoso
Amor”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
260 NC – Amor que Vence
Comunhão

CULTO VESPERTINO
ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Prelúdio: Oferta de amor
Saudação e acolhimento
Cântico: É teu povo
Oração de adoração e louvor
Cântico: Assim como a corsa
Cântico: Ele continua sendo bom
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 124
Cântico: És o meu bem querer
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Ainda que a figueira
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Cântico: Confiança
Mensagem: Rev. Cid Caldas
CONFRATERNIZAÇÃO
Saudação aos visitantes
Cântico: Toda sorte de bênçãos
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Casa favorita

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 nº24– 21 de julho de 2019

Agradecer em vez de reclamar.
“Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor... Lembramo-nos dos peixes
que , no Egito, comíamos de graça ...Agora , pois , seca-se a nossa alma , e nenhuma
coisa vemos senão este maná.”Números 11:1-6
“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom;... Quem saberá contar os poderosos
feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Salmos 106:1-2a
Jimmy no verão:
- Quanto calor, assim eu passo mal! Tá tudo ruim. Melhor é o inverno...
aquele friozinho gostoso ... a gente se veste melhor , não fica suando . Ar
condicionado me faz mal... quero o inverno!!!!
Jimmy no inverno:
- Brrrrrrrrr!!!! Que frio ruim! Vou congelar! O verão é bem melhor. Amo a
praia, o sol, aquele calorzão de janeiro! Que saudade do short , da camiseta...
Esse Jimmy é um insatisfeito. Ele esqueceu muito rápido que se queixou
do verão e se queixa também do inverno, que ele tanto queria. Sempre que
gastamos nosso tempo reclamando muito, deixamos de ver o lado bom de
qualquer situação. Se chove, a reclamação é que, carregar guarda chuva é
muito ruim . Se não chove, o tempo está muito seco... e lá vem reclamação .
Será que podemos aprender alguma coisa com os reclamões?Pelo menos a
não ser um deles.
A Bíblia conta a história de um povo que estava quase sempre se
queixando. Os israelitas passaram maus momentos quando viviam no Egito.
Trabalhavam muito, não recebiam nada em troca, muitas vezes eram
castigados. Conviveram com muita injustiça. Pediam para que Deus os livrasse
das mãos daquele povo injusto. Então, Deus preparou um lugar para que eles
vivessem com alegria e paz, onde eles pudessem trabalhar, ter sua própria
terra. Deus separou e cuidou de Moisés para que ele fosse o líder que tiraria
esse povo do domínio dos egípcios. Guiados por Moisés eles se livraram do
Faraó e do povo egípcio. Mas, ao invés de agradecimentos a Deus havia queixa
em cada dificuldade. E, mesmo quando receberam o que pediram (alimento –
Deus enviou o maná) não ficaram satisfeitos . O povo queria comer carne.
Tiveram saudade do Egito e esqueceram o que passaram. Reclamaram do que
não tinham e se esqueceram de agradecer pelo que tinham.
É bom agradecer a Deus pelo que Ele nos dá, mesmo que não seja o que
teríamos escolhido. Louvar pelo que temos e não resmungar pelo que não
temos.
Bjos,Tia Ilda
(saiba mais em Números 11:1-9 e 11 :31-35 / Salmos 105:1-45)

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

Boas vindas há
Bem vindos são! Boas vindas pra vocês, aleluia!
Boas vindas há
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!!
1-SAUDAÇÃO : Que bom que já é domingo e estamos
na casa de Deus!!! Temos algum visitante?
Bem vindos no nome do Senhor!!
Dê um bom dia ao amigo do lado!

2-CÂNTICO : - É BOM JESUS NO CORAÇÃO!
É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis)
Andar com Ele , juntinho dEle .
É muito bom ter Jesus no coração!
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos dizer ao nosso Deus como
Ele é maravilhoso!! Quem gostaria de conduzir essa oração?

4-Leitura Bíblica no mês de julho– Salmos 18:1-3
5-Versículo do mês de julho para memorizar:

“Celebrai com júbilo ao Senhor, todas
as terras. “ Salmos 100:1

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Momento de agradecer
ao nosso Deus por tantas bênçãos recebidas durante a semana.
Quem gostaria de orar, agradecendo a Deus pela vida?
7-Mensagem – Tia Ilda
8- 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 !

FALAR COM JESUS (Cânticos de Salvação
para crianças/APEC/vol. 1 nº63)
Se conversarmos com Jesus , vai tudo bem ;
Se conversarmos com Jesus , vai tudo bem ;
Na minha vida aqui eu logo descobri
Que se falarmos com Jesus , vai tudo bem

9- Oração Pai Nosso e Despedida

Aniversariantes de julho
JOÃO ROMEU PONTES ROSA

15/07

TIA DÉBORA ( Sementinhas de Jesus)

15/07

SAMUEL DIANES MOREIRA TELES

24/07

5 ANOS

2 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

