Para Pensar
PROCURANDO

OVELHAS

Mt. 18:12-14
Esta é uma das parábolas mais simples que Jesus contou. O trato de um pastor
com suas ovelhas.
O tema era muito comum e fácil de ser entendido pelos judeus. Israel era uma
terra de criação de ovelhas. Nas planícies era comum encontrar os rebanhos. Os pastores
eram cuidadosos, pois facilmente uma ovelha se desgarrava e/ou os predadores investiam
contra as ovelhas. Outro fato a destacar era o rigor do tempo que sacrificava muito os
animais. Para isso tudo era necessário o cuidado redobrado com os animais.
Normalmente saíam dois ou três pastores com o rebanho a fim de garantir que o
rebanho permanecesse junto, se alimentasse e os pastores mantivessem os olhos sobre
todas as ovelhas. Quando acontecia de haver a necessidade de atenção para uma ovelha
ou outra coisa, um dos pastores se deslocava e os demais mantinham o cuidado do
rebanho.
Jesus se vale dessa cultura e dessa imagem para nos ensinar sobe o Seu olhar, o
olhar de Deus sobe nós – olhar de amor e cuidado.
Precisamos refletir que o amor de Deus por nós é individual. Ela ama a você,
especificamente a você. Assim como o pastor deixa noventa e nove ovelhas para dedicarse ao encontro daquela que se perdeu, Deus age assim com cada ser humano- ele vai ao
seu encontro.
Na atitude de busca do pastor, vemos também o amor de Deus que é paciente.
Não sei se você sabe, mas a ovelha é um animal de pouquíssima inteligência. A
normalmente não tem a capacidade de discernir o perigo, de olhar em volta, de buscar
abrigo, ela simplesmente se alimenta, caminha, bebe e etc. Veja bem, Deus tem paciência
com o ser humano que leva sua vida como alguém que não pensa, que se torna culpável
pelas suas decisões. Deus tem paciência.
Deus não se conforma em perder suas ovelhas – ele as busca. Não é à toa que
Jesus é o bom pastor: “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me
conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai; e dou a
minha vida pelas ovelhas”. (Jo 10:14-15) Se aproprie dessa bênção: Jesus vai ao seu
encontro. Por isso, cuidado com pensamentos autodestrutivos, de vazio, de solidão, de
ausência de sentido.
Uma das coisas mais maravilhosas é saber que Deus se alegra em encontrar
você. O pastor goza o encontro da ovelha. Não está focado nas razões ,nos motivos.
Assim como Deus não quer saber de recriminações, pois ele não nos recebe com
ressentimentos. Ele coloca nossos pecados no devido lugar e nos recebe de braços
abertos.
Por isso tudo, você precisa entender que o amor de Deus é um amor protetor, pois
é amor que busca e salva; que tira da ruína e restaura.
Um amor que salva para servir; que transforma a doença em saúde; pranto em
alegria; a fraqueza em força.
É amor de quem quer o bem!
Rev. Cid Caldas

CINCO COISAS QUE TODO CRISTÃO PRECISA PARA CRESCER
R. C. Sproul
Trata-se de um fenômeno mundial. A cada quatro anos o mundo
praticamente para e todos se voltam para os Jogos Olímpicos. Alternadamente, a
cada dois anos, os jogos de inverno e de verão apresentam os melhores atletas do
mundo, competindo em esportes famosos, como atletismo, esqui, basquete,
ginástica, patinação no gelo e salto triplo. Os atletas vêm de várias nações,
formando uma vasta e magnífica exibição da humanidade, com toda a sua
diversidade: diferentes cores de pele, etnias e línguas, com seus diferentes estilos
de roupa e de vida.
Quando entramos no estádio olímpico, também encontramos esta
representatividade das nações e nos reunimos sob a bandeira olímpica com seus
cinco aros interligados representando a unidade entre as nações da África, das
Américas, da Ásia, da Oceania e da Europa. Todos os atletas que estão lá fazem o
juramento olímpico, prometendo cumprir os mais altos ideais dos esportistas.
Todos se esforçam para manter o ideal olímpico: Citius, Altius, Fortíus (Mais Rápido,
Mais Alto, Mais Forte). E também todos colocam em jogo os seus anos de
treinamento para o teste mais importante, em uma competição acirrada, palmo
a palmo com seus companheiros e competidores.
Para ser um cristão, não é necessário adquirir certas habilidades ou
disciplinas como mergulho ou como defender uma bola. É um modo de vida, um
relacionamento vital com o Deus do Universo, um relacionamento que tem início
quando uma pessoa se toma nova criatura e recebe pela fé a Jesus Cristo como
Seu Senhor. Porém, da mesma forma que os atletas olímpicos, assim também os
cristãos são chamados a treinar, fazer sacrifícios e aceitar certas disciplinas,
com o propósito de dar “o máximo para Senhor Supremo”.
As disciplinas que considero, são: (1) Estudo Bíblico, (2) Oração, (3) Adoração,
(4) Serviço e (5) Mordomia. Assim como os aros interligados da bandeira olímpica,
também estas cinco práticas promovem os ideais que se aplicam a todos os cristãos
de todos os povos e nações. E também da mesma forma que os atletas trabalham
duro para conseguir os melhores resultados, a nossa diligência em procurar
prestar atenção nestes aspectos da vida cristã nos ajudarão a sermos mais firmes
e eficazes em nosso serviço para o Senhor.
Os atletas olímpicos trabalham arduamente e se sacrificam por anos, às
vezes décadas, em busca de uma chance de competir, e quem sabe ganhar uma
medalha e receber o aplauso dos fãs do mundo inteiro. Ter este privilégio é uma
experiência que permanece para sempre na vida de um grupo seleto de homens
e mulheres talentosos e dedicados. Provavelmente o povo de Deus não receberá a
adulação deste mundo, mas um dia ouvirá as palavras: “Muito bem, servo bom e
fiel”.
“Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm,
mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo
aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas; ora, eles o fazem para
alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível”. (1 Coríntios 9.24,25)
Aproveite sua corrida!

ENGAJAMENTO
ü Presença
Ø Participação
v Envolvimento
U Fidelidade
REV. ANTÔNIO DUSI ESTÁ
CONOSCO
Este servo de Deus vem nos trazer
a mensagem no Culto Matutino.
Rev. Dusi, como carinhosamente
o chamamos, desenvolveu seu
ministério na IP Gávea e hoje se
prepara para prosseguir em sua
caminhada realizando estudos de
pós-graduação. Damos as boasvindas ao pastor e sua família.
Deus o abençoe.
REV. CID ESTÁ PREGANDO NO
ANIVERSÁRIO
DA
IP
COPACABANA
A IP Copacabana está completando
106 anos de existência. Nosso
pastor, está lá pregando e trazendo
palavra de saudação àquela Igreja
como Presidente do Presbitério Rio
de Janeiro.
ALMOÇO É HOJE
Dirigidos pela UMP, teremos nosso
almoço comunitário após o Culto
Matutino. Ainda dá tempo de você
garantir sua vaga. Fale com o Diác.
Felipe Silveira, Aline Silveira, Julia
Marques ou Verônica Raner.

O DIA DA CRIANÇA SE
APROXIMA
Vamos celebrar o dia da criança
no domingo, dia 06 de outubro.
Receberemos o Secretário Geral
do Trabalho Infantil da IPB, Rev.
José Roberto Rodrigues Coelho e,
seguramente
nosso
Departamento Infantil nos trará
surpresas. Será um dia de gratidão
pelas nossas crianças. Pais,
atenção para a data!
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 05 de outubro, sábado, às
08h30min 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: Alfredo Nucci,
Cidelviro Almeida Caldas, Claudia
Giordano Barbosa, Clemente
Fontenele (filho da Natália) Eliane
Cristina Soares, Jaira Botelho
Moura, Jessé Moreira, 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
Dia 30: Maria Teresa Arrais
Romero de Barros (2548-2032),
Mirela Cavalcante Martins (22445561); Dia 01: Sueli de Oliveira
Amaral (98483-4529), Felinto
Pereira de Lacerda Junior (SP),
Mariane Vilela de Sena Torres
(2568-1145); Dia 02: Roney da
Silva Hermenegildo (2542-5270);
Dia 04: Ruth Léa da Silveira
(2543-9201), Arthur Santucci
Rocha (2233-5556); Dia 05:
Rebeca Oliveira Ferreira (26140097), Julia Regis de Medeiros
(2671-6212).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Andrey Faria, Jael
Paschoal, Joab Coutinho, Julia da
Silva Monteiro, Marta Helena da
Silva Monteiro, Raquel Paschoal,
Taysa Luiz Garcia, Vitor Murta.
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.

PLANTÃO DE HOJE
Presbítero: Eduardo Gouvêa
Diáconos: Marco Aurélio, Aureliano Dutra e
Leonardo Medeiros.
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia
Dutra
Noite: Afia Mendes e Sônia Leite
Música: Manhã: Elzi Scliar/ Inês Jarque
Noite: Eterna Mocidade
Assistência Médica: Dr. Mário Filipe e Enf. Célia
Caldas
Som: Paulo Nascimento
PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero: Esequias Sales
Diáconos: Michel Jarque, Pedro Rocha e Joaber
Sales
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia Mendes
Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/ Stella
Junia
Noite: Coro Marcello Ganter/Stella Junia
Assistência Médica: Dra. Mariana Sathler e
Enf. Afia Silva
Som: Marcos Victorio

Domingo
09h30min - Escola Dominical
10h30min - Culto ao Senhor e Dinâmica Infantil
16h00min - Ensaio Coral

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

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
ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Momento de silêncio
Prelúdio - Órgão
Saudação e Acolhimento
27 NC – Um Hino ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor
50 NC - Sangue Precioso

CULTO VESPERTINO
ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Prelúdio: Jesus em tua presença
Saudação e acolhimento
Cântico: Doce Nome
Oração de adoração e louvor
Cântico: Grande é o Senhor

CONTRIÇÃO
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 146
67 NC – Coração Quebrantado
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Elzi Scliar: “Hoje Ajuda a Alguém”
Aniversariantes da Semana
Sueli Amaral: “Asas da Alva”
CONSAGRAÇÃO
151 NC – O Bom Pastor
Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos visitantes
EDIFICAÇÃO
Elzi Scliar: “Teu Piloto sou”
Mensagem: Rev. Antônio Dusi
DESPEDIDA
306 NC - Fidelidade na Luta
Bênção
Tríplice Amém
Elzi Scliar: “Um Pobre Cego”

Leitura Alternada: Salmo 102:01-22
Cântico: Sinceramente
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Está é a canção
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Cântico: Mas os que esperam no Senhor
Mensagem: Rev. Cid Caldas
CONFRATERNIZAÇÃO
Saudação aos visitantes
Cântico: Jesus Cristo mudou meu viver
Bênção
Amém quíntuplo
Cântico: Bênção

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
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O MAIORAL
“Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse :eu não sou o Cristo...
Convém que ele cresça e eu diminua.” João 3:28a,30
“Quem vem das alturas certamente está acima de todos ; quem vem da terra é
terreno e fala da terra ; quem veio do céu está acima de todos . ” João 3:31
“......porque todos vós sois um em Cristo Jesus .” Gálatas 3:28b
Só porque era o dono da bola... E porque era o dono da bola , ele escolhia
quem jogava , escolhia quem não jogava , escolhia as posições no campo e escolhia
.
a própria posição . Era o atacante e capitão da equipe. Se achava o bom! O pior é
que era um jogador “perna de pau”, não jogava nada. Gritava durante o jogo,
atropelava todo mundo, o jogo ficava tenso. E se o juiz ousasse mostrar cartão...
Na reunião, antes do jogo, o técnico dava as instruções, mas em campo ,
quando a bola rolava , o dono da bola não tinha mais técnico, nem equipe, porque ele
era o maioral. Tomava decisões sozinho, num jogo de equipe. Até que... a bola
...furou. E a solução foi genial: um pouquinho de dinheiro de cada um (inclusive do
ex dono da bola), todos juntos na loja, e... bola nova! Já estava na hora...
Maior ou menor? Na escola aprendemos em matemática alguns sinais,
< ( menor ) e > (maior). Então quando a gente vê 4>2 quer dizer que 4 é maior
que 2. E se tiver 3<6 quer dizer que 3 é menor que 6. Isso a gente aprende em
matemática. Números podem ser maiores ou menores que outros números,
mas quando se trata de pessoas, nosso Deus usa o sinal = (igual). Jesus é
maior que todo mundo, afinal é o Filho de Deus, e o próprio Deus. Mas nós
somos iguaizinhos perante Ele. Nem maior, nem menor.
Jesus nasceu em uma família como a nossa: pais, irmãos, tios, primos.
João Batista era um dos primos, escolhido por Deus para preparar o povo para
o início do ministério de Jesus. Ele pregava no deserto e muitas pessoas
gostavam de ouvi-lo falar. Ele dizia que as pessoas deviam se arrepender dos
pecados e serem batizadas. E muitos vinham até João Batista perguntando se
ele era o Messias prometido. Ele fazia questão de desfazer esse engano e dizia
que NÃO e que seu trabalho era levar o povo a Jesus. Um dia ele até batizou o
próprio Jesus, seu primo, e fez questão de, mais uma vez, deixar bem claro que
ele, João, não era o Salvador prometido e que Jesus era maior do que ele.
Podemos ser como João, mostrando que Jesus é maior que todos e podemos
fazer o que Deus manda, não querendo ser maior do que nossos irmãos. Nesse
mundo, ninguém é maior que ninguém.
Beijinhos, tia Ilda
(saiba mais em João 3:22-30/ Atos 10:-36/ Tiago 2 :1-13/Gálatas 3:26-28 )

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 : Todos são bem vindos no nome do Senhor!!!
Estamos alegres com sua presença! Temos algum
visitante? Dê um bom dia ao amigo do lado!

2-CÂNTICO : A CADA MOMENTO!
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis)
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar,
e andando pelo caminho( bis)
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus!
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é grande , muito
especial !! Vamos dizer isso a Ele?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 : Vamos agradecer

a Deus pela semana e pedir que esteja conosco sempre.
Vamos agradecer pelos pais.
Também vamos orar pela vida dos aniversariantes
de outubro.
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 !.

9- Oração Pai Nosso e Despedida

Aniversariantes de outubro
TIA MARIANE ( UNIDOS POR CRISTO)

01/10

TIA JULIA RÉGIS (JUVENIS POR CRISTO)

05/10

TIA DEBORAH (UNIDOS POR CRISTO)

15/10

TIA BÁRBARA VELLOSO (SEMENTINHAS DE JESUS)

23/10

TIO INDIOMAR ( COORDENAÇÃO GERAL)

29/10

TIA CLAUDIA GRAMMÁTICO (CACAU- CORDEIRINHOS)

30/10

"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

