MINHAS

RELAÇÕES E MINHAS COISAS

Mt. 19:16-22
Este encontro de Jesus é um dos mais famosos. Mateus, Marcos e Lucas
falam desse encontro com poucas diferenças no relato de cada um deles.
Neste trecho encontramos uma grande lição sobre a diferença entre uma
ideia correta e incorreta acerca da religião.
A busca do jovem rico era correta. Ele almejava alcançar a vida eterna,
sinônimo de felicidade, bem-estar, satisfação e plenitude. Mas, perceba que seu
foco está em ações, no que fazer. Como os fariseus, está focado em obedecer a
ordens e leis; em seguir regras. Deseja acumular créditos com Deus.
Curioso! Esse tipo de atitude nos tenta – nos relacionarmos com Deus na
base de obrigações. O jovem, como nós, precisa conhecer a graça; viver a religião
da misericórdia e não a religião da lei.
Jesus responde ao jovem lhe propondo alguns dos mandamentos. Mas,
perceba com atenção. Jesus coloca diante dele os mandamentos que tratam das
relações do homem para com o homem. Mas, Jesus também faz questão de colocar
por último a obrigação de honrar pai e mãe. É claro que Jesus faz isso por ter um
interesse especial. O texto não nos diz, mas podemos supor que sua riqueza
pudesse excluir seus familiares.
Na verdade, ao citar os mandamentos, Jesus está fazendo uma pergunta
candente: qual é a sua atitude com seus pais e os próximos? Como são suas
relações pessoais?
Repare que a resposta do jovem, revela que ele tinha o sentimento de que
faltava alguma coisa. Mais do que dizer o que fazer, o pior sentimento é aquele
em que nos sentimos vazios e incompletos. Como uma peça que falta.
A atitude do jovem em relação aos seus bens revela que ele não tinha seus
semelhantes na dimensão correta. Seus bens só serviam para lhe proporcionar
comodidade, luxo e conforto. Ele não via como uma oportunidade de abençoar.
Preste atenção que a lição que Jesus nos traz é muito importante: A essência
da vida eterna não é uma observação acurada e cuidadosa de leis auto impostas,
mas uma atitude generosamente amorosa em relação ao próximo.
A paz, felicidade e tudo que desejamos não alcançaremos num acumular de
créditos com Deus obedecendo regras. Encontraremos se tivermos a mesma
atitude de Jesus de amor, preocupação e envolvimento com as pessoas.
Seguir a Cristo é servir com graça; é agir com misericórdia; é olhar com os
olhos do amor.
A tristeza daquele jovem foi constatar que seus valores eram absolutamente
diversos daqueles oferecidos por Jesus para nos salvar. Ele amava mais as coisas
do que as pessoas.
Qualquer que coloca as coisas antes das pessoas; qualquer que se coloca
acima das outras pessoas; precisa se desfazer dos seus valores, sejam eles
espirituais, emocionais ou materiais.
Rev. Cid Caldas

DOUTRINAS DA BÍBLIA
Rev. Éber Lenz César

I. PARA QUE EXISTIMOS?
Pergunta 1 - Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem
é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
“O Senhor fez todas as coisas para determinados fins...” (Pv 16.4). Para que
fez o homem? Para que este O glorificasse e gozasse para sempre. Este
é o fim ou propósito principal da nossa existência. Nenhum outro
propósito, por legítimo que seja, iguala-se a este em importância. E
este, como se vê, relaciona-se com Deus e com o próprio homem. Diz
respeito à glória de Deus e à felicidade do homem.
1. Que é glorificar a Deus?
A Bíblia diz: “Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei
tudo para a glória de Deus” ( I Co 10.31). E também: “Se alguém fala, fale de
acordo com os oráculos de Deus; se alguém serve, faça-o na força que Deus
supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado...” (I Pe 4.11). O fim
ou propósito de tudo que fazemos deve ser a glória de Deus. Mas, o que
é a glória de Deus? Em que sentido e de que modo o homem pode
glorificar a Deus? As Escrituras fazem a seguinte distinção:

GLÓRIA INTRÍNSECA

GLÓRIA ATRIBUÍDA

É a que Deus tem em si mesmo,
por Sua natureza (Sl 104.1). A
glória de Deus é infinita, eterna e
imutável, e não pode ser
aumentada
ou
diminuída.
Portanto, glorificar a Deus não
significa fazê-lo mais glorioso.

É a que o homem atribui a Deus
(Sl 29.1,2), reconhece em suas
obras (Sl 111.2-3), exalta e
proclama (Sl 145.10-12). É
neste sentido que o homem
pode e deve glorificar a Deus e a
Cristo.

(Continua)

ENGAJAMENTO
ü Presença
Ø Participação
v Envolvimento
U Fidelidade
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.
DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
Estamos chegando na época de
agradecermos a Deus pelas bênçãos
recebidas ao longo do ano. Lembro do hino
que nos desafia “a contar as bênçãos”.
Precisamos fazer isso para percebermos
como Deus tem agido em nossas vidas e,
assim com gratidão, adorarmos a Deus. O
Culto do Dia Nacional de Ações de Graças
será no dia 28 de novembro, quinta-feira,
às 19hs.
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. Hoje, os membros da Igreja irão
receber dos diáconos o Anteprojeto de
estatuto para 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 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.
JUNTA DIACONAL ELEGE SUA
DIRETORIA
Nossa Junta Diaconal também elegeu a
diretoria para 2020, composta pelos
seguintes irmãos:
Presidente: Pedro Silva de Moraes Rocha
Vice: Felipe Eduardo Silva Silveira
Secretário: Michel Beltrão Jarque
Tesoureiro: Rogério de Andrade

PLENÁRIA DA SAF DE ELEIÇÃO
A Presidente da SAF, convoca as irmãs
para a reunião Plenária que ocorrerá no
próximo dia 24 de novembro, às 16hs.
Neste dia a SAF elegerá a diretoria para
2020. Você sócia é desafiada a não faltar.
ALMOÇO COMUNITÁRIO
Neste mês será no dia 24 de novembro,
após o Culto Matutino. A SAF está
coordenando nosso almoço. Você já pode
e deve fazer sua inscrição com as irmãs
da diretoria.
IP BOTAFOGO ABENÇOA A MISSÃO
CAIUÁ
A campanha para arrecadação de feijão
terminou. Foram amealhados 80 Kg de
feijão e, em junho, 41 Kg de arroz.
Abençoaremos os índios na Missão
Caiuá. Que o Senhor nos mantenha
sensíveis às necessidades
100 CESTAS DE NATAL
Já chegamos a metade do caminho. Já
alcançamos cestas. Nosso desafio são
100 cestas de natal para abençoarmos
famílias carentes. 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.
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.
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!
BÍBLIAS DO TEMPLO
Como você sabe, nossa junta Diaconal
mantém Bíblias para serem emprestadas
aos visitantes, a fim de facilitar-lhes a
participação no culto. Você, membro da
Igreja, precisa trazer a sua Bíblia e, com
isso, aproveitar para fazer suas
anotações, criando intimidade com a
Palavra do Senhor. A prioridade das
Bíblias do templo é para os visitantes.
Ajude nossa Junta Diaconal. Se perceber
algum visitante sem Bíblia no templo,
ceda a sua.
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, Gerusa
Leite Weston, 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: Daniela Rufino de Souza (25412244), Luzia Magalhães de Sena
Soltesz (2244-7138); Dia 18: Kenia
Cristine Alves Baraúna (3627-4580),
Dia 20: Marcia Balmant Sathler Pereira (2226-2475), Marcela de Melo
Almeida Leite (3442-1901): Dia 21:
Robson da Costa (2548-0485), Lucas
de Freitas Santos Gouvêa (24954020).
ESTIVERAM CONOSCO

Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Andreia Mendonça
Martins Torres, Isadora Barbosa
Mota, Sara Carolina Marques
Leite,Thiago Lacrynsni.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: Esequias Sales
Diáconos: Aureliano Dutra, José Baía, Fabio
Severino
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Deuzélia
Dutra
Noite: Sonia Leite e Afia Mendes
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella
Junia
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra. Ilda Marques e Enf.
Afia Mendes
Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero: Paulo Nascimento
Diáconos: Joaber Sales, José Baía e Rogério de
Andrade
Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sônia
Leite
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa
Música: Manhã: Quarteto 4Cantos / Inês Jarque
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra. Sulamita e Enf.
Silvania
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
03 NC – A Igreja em Adoração
Oração de Adoração e Louvor
167 NC - Cristo, Esperança Nossa
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 98
56 NC – Ações de Graças e Súplica
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Deus ao mundo
amou”
Aniversariantes da Semana
CONSAGRAÇÃO
136 NC – Rocha Eterna
Oração Diaconal de Dedicação
05 NC - Trindade Adorada
Saudação aos visitantes
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Vem comigo para
o lar”
Mensagem: Presb. Esequias Sales
SANTA CEIA
Coro Marcello Ganter: “Tu és o pão”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
267 NC – Precioso Sangue
Comunhão

CULTO VESPERTINO
ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Prelúdio: Aquele que tem os meus
mandamento
Saudação e acolhimento
Cântico: Ao sentir
Oração de adoração e louvor
Cântico: Quebrantado
Cântico: Toma o meu coração
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 119:49-64
Cântico: Confiança
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Ele continua sendo bom
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Cântico: Se não fosse teu amor
Mensagem: Rev. Cid Caldas
CONFRATERNIZAÇÃO
Saudação aos visitantes
Cântico: Ainda que a figueira
Bênção
Tríplice Amém
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 nº41– 17 de novembro de 2019

Esperando pelas coisas incríveis
“Bom é o Senhor para os que esperam por ele...” Lamentações 3:25a
“E, quando eu for e vos preparar lugar , voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que , onde eu estou, estejais vós também.” João 14:3
Tinha tudo para ser uma tarde preguiçosa na savana. Os animais, de
barriguinha cheia, depois do almoço, procurando um lugar pra dormir... Mas na
manada dos elefantes alguém estava inquieto...
- 95 semanas, 95 semanas... no total,mais de 650 dias!!!! Tudo isso pra ver a
carinha trombuda do meu irmãozinho!! Nessas horas eu queria ter nascido um
gambá e não um elefante! Isso não é justo!
.
-Filhote, não diga isso... Esperar faz parte da vida. E, entre todos os
mamíferos, nós, os elefantes somos os que precisamos ter mais paciência. Fiquei
muito feliz quando percebi que estava grávida de você, mas esperei com paciência
por quase dois anos até seu nascimento. Com seu irmão vai ser igual.
- Gambá, eu queria ser gambá!!! São só 13 dias e pronto : irmãozinho pra
brincar ... Eu nasci mamífero errado!
Que coisa... Um elefantinho ansioso, sem paciência.
Deus criou um mundo perfeito e cada animal tem sua maneira de ser,
dentro da sabedoria e soberania de Deus. E quem espera, sempre alcança.
Nosso Deus fica contente quando confiamos e esperamos com paciência
pelas coisas boas. Enquanto você cresce deve esperar que Ele desenvolva os
planos perfeitos para sua vida. O tempo? Isso pertence a Ele, e o tempo de
Deus é perfeito.
Existe um personagem na Bíblia que precisou ter paciência e esperar
muitos anos por uma promessa. Seu nome era Abraão.
Ele ouviu de Deus a promessa de que seria o pai de uma grande nação.
Deus pediu que Abraão olhasse para o céu e comparou a sua descendência às
muitas e muitas estrelas que ele estava vendo. Ele tinha 75 anos quando Deus
disse que ele teria um filho, mas tiveram que esperar 25 anos até que isso
acontecesse (ele com 100 anos e sua esposa Sara, com 90).
Vale a pena esperar pelas coisas boas que Deus tem para nós, e o mais
incrível é o que Ele preparou para nós no céu. Veja em João 14:1-3!
Bjos, tia Ilda
(saiba mais em Gênesis 15:1-6 /Lamentações 3:22-26 / João14:1-6 )

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: Mais um domingo, juntos prestando um

culto a Deus. É sempre um dia de muita alegria!
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: Momento de falar com Deus.

Com todo respeito e adoração vamos dizer a Deus
como Ele é bom e poderoso. Quem quer falar com
Deus em oração?
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
meu livro companheiro é a Palavra de Deus
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia ,
Aprendo dia a dia a andar com Jesus
9- Oração Pai Nosso e Despedida

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

Aniversariantes de novembro
MARIA DA SILVA RÉGIS

02/11

10 ANOS

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

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.Orientadora – Luzia Veloso

