CASAR

PARA QUÊ?

Mt. 19:10-12
Os discípulos ouviram sobre o ideal cristão para o casamento e ficaram
extremamente incomodados. Porque era antagônico ao que se vivia, como ainda o é.
Ficaram chocados, porque conflitava até com o pensamento religioso vigente. Veja o que
dizia um famoso rabino: “Entre aqueles que jamais verão o rosto do Ge-hinnom está o
que teve uma má esposa”. Ou seja, havia até a justificativa “religiosa” que endossava
uma visão machista, mas culturalmente aceita de, por qualquer motivo, desfazer-se do
casamento.
Portanto, para homens que haviam sido criados escutando frases como essa,
diante das palavras incondicionais de Jesus, era desestruturador. Tenho que caminhar
uma milha a mais; ter compromisso com o casamento; moldar minhas opiniões, meu
querer, ceder, relevar pelo compromisso de manter a estabilidade da relação. Isso era
contracultura até!
Nestes versículos vemos a resposta de Jesus. Primeiramente concordando que, é
verdade, nem todos estão preparados e prontos para o casamento. Casamento exige
preparo, consciência e respeito mútuo. Para o cristão, está envolto num projeto ético
que parte da Palavra de Deus.
A verdade é que não podemos nos admitir como seres largados apenas aos nossos
próprios interesses, opiniões, humores e vontades. Isso se expressa claramente na
relação conjugal. Como na nossa vida diante de Jesus, o casamento nos oferece uma
grande oportunidade de sermos o que somos e tratar da forma como lidamos com nossas
vontades e paixões. É o ser humano in natura. Não estamos prontos para isso! Precisamos
aprender.
Se contamos com a ajuda contínua de Jesus Cristo e com guia do Espírito Santo,
podemos construir relações pessoais como a que exige o ideal de Deus para o casamento.
Por isso, que os relacionamentos podem se tornar mais fáceis, se construídos
nas mesmas bases; em que haja um senso comum sobre as principais questões da vida.
Canso de receber casais que pensam na beleza do outro, nos atributos físicos, na
tranquilidade financeira, no casamento, na festa, na lua de mel, na casa, mas não se
preocupam com questões absolutamente comezinhas, tais como: quem é Deus para
você? Temos a mesma base de fé? Teremos filhos? Como iremos criá-los? Como vamos
constituir nosso orçamento? Como construiremos nossa família? Etc., etc., etc., Ou
seja, revelam não conhecer o ideal de Deus para o casamento nem estarem preparados
para assumirem uma relação que é muito mais complexa do que vontade.
Por isso Jesus traz para a discussão a questão do eunuco. Entenda que Jesus
está claramente dizendo que: “quem não está pronto para viver o ideal divino para o
casamento, fique solteiro”! Não sofra, nem faça sofrer!
No contexto, você precisa entender de que eunuco Jesus está falando. São três
os tipos: 1. O homem sem órgãos sexuais por alguma deformação ou impossibilidade
física; 2. Aqueles que foram feitos eunucos (este era um estranho costume em que se
castrava de propósito para, por exemplo, manter a voz infantil no homem; preparar
aqueles que serviriam nos haréns e etc.)
Mas, Jesus fala de um terceiro tipo – daqueles que assumem os votos voluntários
de castidade, abstinência e continência. Essa decisão, para essas pessoas, é natural. O
problema é que, ainda hoje, vemos o solteiro por decisão, como alguém que “não
conseguiu” casar. Lamentável! Mas, há pessoas que tem a vocação para viverem solteiras.
Termino repetindo o que Jesus nos ensina: “quem não está pronto para viver o
ideal divino para o casamento, fique solteiro”!
Casamento é bênção. Coloque em sua cabeça que você não está casado para
sofrer, mas, também para não fazer o outro sofrer! Ame!
Rev. Cid Caldas

COISAS QUE DEVEMOS À REFORMA
Rev. Paulo Severino da Silva Filho
Somos protestantes. Reformados (ou calvinistas). Presbiterianos. Filhos e herdeiros da
Reforma Religiosa do século XVI. Que abençoou não só a Igreja, mas o mundo todo.
A Reforma trouxe benefícios à humanidade em diversas áreas, benefícios dos quais todos
nós, cristãos ou não, desfrutamos, ao menos no chamado (ainda) mundo livre. Quero
anotar aqui quatro deles, para nossa meditação e para nossa gratidão a Deus pelas vidas
desses homens que levantou há quase quinhentos anos para nos possibilitar essas
coisas que fazem de nós o que somos hoje.
A Reforma nos ensinou o Sacerdócio Universal dos Crentes. Ou seja, o direito de cada um
individualmente se aproximar de Deus, tendo a ele um acesso direto, sem depender da
mediação de qualquer pessoa ou instituição. Não se trata de uma invenção dos
reformadores. Pelo contrário, nada mais bíblico, nada mais em linha com a melhor filosofia, nada mais de acordo com a dignidade que cada um de nós carrega como ser humano
criado à imagem e semelhança de Deus, único e irrepetível, cuja alma tem valor infinito.
A Reforma defendeu a Bíblia (e a liturgia) na língua de cada povo. Para que cada um possa
conhecer a vontade de Deus por si mesmo e servi-lo com plena consciência e compreensão daquilo que está fazendo. Hoje, em toda parte, se podem ler as Escrituras em todos
os idiomas conhecidos. Muitas línguas ágrafas foram e outras continuam sendo postas
por escrito graças aos esforços das várias Sociedades Bíblicas espalhadas pelo mundo,
que têm possibilitado inclusive o desenvolvimento das culturas dos falantes dessas línguas. Isso sem falar na influência que traduções da Bíblia exerceram na normatização
de idiomas como o alemão e o inglês (como o fizeram as de Lutero e do Rei Tiago)
e nas diversas literaturas nacionais.
A Reforma trabalhou pela alfabetização das massas e pela educação universal.
Se hoje podemos ir à escola e mandar a ela nossos filhos, antes um privilégio
das elites, é graças à visão e iniciativa daqueles que, crendo na igualdade essencial de cada um diante de Deus, e na necessidade de cada um examinar por si
mesmo as Escrituras, um dia sonharam e se dedicaram a capacitar cada pessoa a
ler e escrever.
A Reforma promoveu a democracia na sua melhor forma, a representativa, adotada
hoje pelos países mais desenvolvidos, prósperos e estáveis do planeta. Democracia não foi exatamente uma criação dos gregos; a deles não passava de uma
“tirania da maioria” (que nem era tão maioria assim, excluindo, como fazia, homens não livres e mulheres). Ainda há muito que se aprimorar no exercício da
democracia representativa, sobretudo em nosso Brasil, mas quem há de negar
que ela é a melhor forma de governo jamais concebida?

ENGAJAMENTO
ü Presença
Ø Participação
v Envolvimento
U Fidelidade
ESTATUTO DA IGREJA
A Igreja, a fim de atender as novas
demandas jurídicas e bancárias de
nosso tempo, precisará promover uma
atualização do Estatuto da Igreja. O
Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil debruçou-se
sobre a matéria e elaborou um
Modelo de Estatuto para Igrejas. Nosso
Conselho promoveu as adequações
necessárias à nossa realidade. Temos
pronto o Anteprojeto de Estatuto da
Igreja Presbiteriana de Botafogo. A
partir do próximo domingo iremos
distribuir para os membros da Igreja
lerem, estudarem, oferecerem suas
sugestões, caso as tenham, e assim
estarmos prontos para a realização
da Assembleia que irá aprovar o novo
Estatuto da IP Botafogo. Após ler o
Anteprojeto, caso você tenha alguma
observação, encaminhem-na ao Rev.
Cid Caldas até o dia 01 de dezembro.
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho da Igreja convoca a AGE
para reunir-se extraordinariamente
no dia 08 de dezembro, das 09h30min

às 12hs, a fim de promover reforma
no Estatuto da Igreja conforme
estabelecido no artigo 13 do Estatuto
vigente da Igreja. Tão logo cheguem
à Igreja naquele dia, os membros
comungantes civilmente capazes
devem assinar o livro de presença a
entrada do Templo. O processo de
votação se dará ao final do Culto
Matutino, seguindo-se a declaração
do resultado.
IP VILA ISABEL COMPLETA 27 ANOS
Nossa igreja irmã está aniversariando
e nosso pastor, Rev. Cid Caldas, foi
convidado para pregar nesta manhã
no culto às 9h30min. Terminando o
culto lá, Rev. Cid virá para participar
em nosso culto.
TEMPO E PALAVRA 2
Este é o título do livro que o Rev.
Paulo Severino da Silva Filho estará
lançando no próximo sábado, dia 9.
O lançamento se dará no ICE que
fica localizado na Rua São Salvador,
49. O Horário será de 16hs às 18hs.
100 CESTAS DE NATAL
A Igreja está reagindo ao desafio de
levantarmos 100 cestas de natal para
abençoarmos famílias carentes.
Muitos já fizeram sua inscrição e
receberam os envelopes de
contribuição. É muito simples. Você
deve procurar a diretoria da SAF e
dizer quantas cestas deseja dar (uma,
duas, meia), o que Deus colocar no
seu coração. No segundo domingo de
dezembro, convidamos os beneficiados
a participar do culto matutino e, ao
final, a SAF faz a entrega da cesta de
natal com um exemplar da Bíblia.
Vamos nos mobilizar?

DIA 09 TEM REUNIÃO DE ORAÇÃO
Nossa reunião de oração que
acontece mensalmente, se dará no
dia 09 de novembro, às 9hs.
ATENÇÃO ADOLESCENTES
Dia 9 de novembro é dia de Cinema.
Rev. Diego os convida para terem
um tempo de diversão e comunhão.
O horário? O filme? Ele te conta.
BAZAR DE NATAL
A oficina Ester Nascimento está
preparando um maravilhoso bazar.
Será no dia 30 de novembro,
começando às 9h e indo até às 17h.
Durante todo ano nossas irmãs
produzem uma enorme quantidade
de peças que você poder adquirir e
abençoar os seus como presente de
natal ou para consumo próprio.
MISSÃO CAIUÁ PRECISA DE
FEIJÃO
Este ano, a Missão Caiuá está
fazendo uma campanha de coleta
de feijão para abençoarmos os índios
Caiuá. Você está sendo convidado
a estender a mão e trazer pacotes
de feijão para juntarmos uma
grande quantidade e no dia 10 de
novembro encaminharmos para a
Missão Caiuá. Traga 1Kg ou quanto
Deus colocar no seu coração e
entregue à Junta Diaconal.
PROGRAMAÇÃO DE NATAL
Uma belíssima programação de
natal está sendo elaborada para
abençoar a você, sua família e seus
amigos. A cada domingo de
dezembro teremos momentos
especiais de adoração. Planeje estar
em todos os domingos no mês de
dezembro. Natal é tempo de alegria,
comunhão e edificação espiritual.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 23 de novembro, 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.
RELATÓRIOS DO ANO
Está na hora de preparar os
relatórios das Sociedades Internas
e da Junta Diaconal para serem
encaminhados ao Conselho.
Atenção diretorias!
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), Cristina
Helena Primo da Silva, 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: Marcos de Barros Munis
(2295-6738); Dia 04: Diác.
Joaber Manhães Sales (39888392), Dia 07: Maria Luisa de
Almeida Leite (3442-1901),
Glauco
André
Fonseca
Wamburg (3281-6658), Dia 08:
Laryssa da Silva Ferreira de Oliveira (2286-0152).
ESTIVERAM CONOSCO

Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Bianca Rizo
Ventura Gusmão, Gustavo
Scardini,
Rosangêla
M.
Sjostedt, Welder Gomes
Fernandes.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: André Ribeiro
Diáconos: Pedro Rocha, Felipe Silveira e
Faustino Filho
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. Mário Filipe e Enf.
Renata
Som: Marcos Victorio
PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero: Eduardo Gouvêa
Diáconos: Marco Aurelio, Leonardo Medeiros,
Thiago Leite
Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega e Deuzélia
Dutra
Noite: Sonia Leite e Izabel Nascimento
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella
Junia
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra. Mariana Sathler e Enf.
Afia Mendes
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
04 NC – Culto à Trindade
Oração de Adoração e Louvor
114 NC - Brilho Celeste
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 24
158 NC – Conforto e Luz
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Salmo 91”
Aniversariantes da Semana
CONSAGRAÇÃO
161 NC – O Melhor Amigo
Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos visitantes
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Eu sou o caminho”
Mensagem: Rev. Diego StalloneDiego
Stallone
DESPEDIDA
209 NC - Encorajamento
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Que o Senhor vos
Guarde”

Coro Marcello Ganter: “Toma meu coração”
Saudação e acolhimento
Cântico: Não há Deus maior
Oração de adoração e louvor
Cântico: Eu navegarei
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 131
Cântico: Deus de detalhes
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Salmo 142”
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
172 NC - Chuvas de bênçãos
Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos visitantes
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Quão magnifico”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa
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: Digno é o Senhor
Comunhão
DESPEDIDA
Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Oh, quão lindo esse nome é

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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A caixa de ferramentas
“Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também
há diversidade nos serviços , mas o Senhor é o mesmo. E há
diversidade nas realizações , mas o mesmo Deus é quem opera tudo
em todos..” 1 Coríntios 12:4-6
Marceneiro. Essa é a profissão do Arlindo!
Ele fabrica móveis trabalhando com madeira. É um artista! Mesas, armários,
camas... qualquer objeto sonhado vira realidade nas mãos desse profissional. Isso é
possível porque ele conhece bem a madeira, tem boas ideias e gosta do que faz.
Mas também porque tem uma caixa .com ferramentas variadas, para qualquer
necessidade que surgir, mesmo as mais diferentes. Martelos de vários tamanhos ,
alicates , chaves de fenda,serrinhas , lixas, formão etc, etc
Arlindo nunca sabe do que vai precisar, sempre tem um desafio diferente. Os
clientes inventam móveis estranhos, mas ele dá conta de todos, sempre usando as
ferramentas certas para cada função. É um profissional competente, bem equipado
com suas ferramentas úteis e com funções diferentes.
O que não falta na Igreja é trabalho para fazer! É como se fosse uma
caixa de ferramentas de Deus, cheio de pessoas/ferramentas com funções
diferentes. Ele deu, para TODOS em Sua Igreja, talentos variados, para esses
trabalhos. Nós somos Suas ferramentas!!!!
Para alguns, Ele deu talento musical. Para outros Ele deu o talento de
ensino. Para outros o talento de pregar... Não há ninguém na Igreja que possa
fazer tudo sozinha, não é? O trabalho no Departamento das crianças, por
exemplo, só é possível se várias pessoas estiverem agindo.
Existem diferentes tipos de serviço, mas servimos ao mesmo Senhor. O
mesmo Deus trabalha de formas diferentes usando as ferramentas, que somos
nós.
Não importa qual é o talento, todos são igualmente importantes. Se eu
precisasse apertar um parafuso em meus óculos, nem o martelo, nem a chave
de fenda grande ajudariam. Eu precisaria da chave de fenda pequena. Não
importa qual o seu talento, porque vai ter um momento em que você será
necessário. Esteja pronto!
Beijinhos, tia Ilda
(saiba mais em 1 Coríntios 12:1-31)

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

meu livro companheiro é a Palavra de Deus
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia ,
Aprendo dia a dia a andar com Jesus

APEC)

Boas vindas há
Bem vindos são! Boas vindas pra vocês, aleluia!
Boas vindas há
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!!

9- Oração Pai Nosso e Despedida

Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de
paz!

Aniversariantes de novembro

1-SAUDAÇÃO: Bem vindos, no nome do Senhor!!! Mais

MARIA DA SILVA RÉGIS

02/11

10 ANOS

um domingo juntos! Muito legal estarmos aqui!
Temos algum visitante?

MARIA LUISA DE ALMEIDA LEITE ( MALU)

07/11

6 ANOS

TIA ANGELA GRAMMÁTICO ( SEMENTINHAS DE JESUS )

15/11

LAURA BARCELOS CIMINELLI

18/11

TIA MARCELA LEITE ( BERÇÁRIO/CORDEIRINHOS)

20/11

ESTHELLA ROSA MONTEIRO

25/11

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: Vamos dizer para Nosso Deus
como Ele é maravilhoso? Quem quer orar?

4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Salmos 121:5-8
5-Versículo do mês de novembro para memorizar:

“O meu socorro vem do Senhor, que fez o
céu e a terra.” Salmos 121:2

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Esse é o momento

de agradecer pelas bênçãos e também pela
vida dos aniversariantes de novembro
7-Mensagem – Tia Ilda

8- CÂNTICO : - Bíblia meu livro companheiro
Bíblia meu livro companheiro

9 ANOS

6 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. Reunião plenária nos 4ºs domingos às 18h

