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IGREJA

Mt. 21:12-13
Há certas coisas que precisamos nos lembrar, revisitar e refletir. Uma delas
é como lidamos com fé e o lugar que separamos para adorar o Senhor como Igreja.
Jesus chegou em Jerusalém, tornaram sua entrada grandiloquente. Ele se
dirige ao templo e se vê diante da cena que o texto de hoje nos traz.
Em termos de localização, este incidente se deu provavelmente estava no
chamado pátio dos gentios. Neste local qualquer um podia entrar. No período
próximo a páscoa, o pátio normalmente estava lotado. Ali estavam peregrinos
oriundos de todas as partes.
Esse era o tempo de realizar duas coisas básicas no exercício da cidadania
e da religiosidade.
Primeiramente, como já disse, afluíam peregrinos das mais distantes
localidades. Esse era o tempo de pagar o imposto ao templo. Seu valor era de meio
siclo e deveria ser pago na moeda local. Por isso a presença de cambistas para
trocar as moedas pelo dinheiro apropriado para o pagamento do imposto.
Até esse ponto, nada demais. O problema era que os cambistas estabeleciam
sobretaxas para trocar as moedas. Assim, eles exploravam e se prestavam ao
abuso daqueles que vinham para adorar a Deus. Eles tiravam vantagem pessoais
nesse trabalho.
Segunda situação a ser considerada era a venda de pombas. Este animal
era necessário para que o fiel entrasse no templo e fizesse sua oferenda; eram
utilizados para os rituais de purificação. A pessoa poderia comprar a pomba em
qualquer local, mas para ser oferecido era necessário passar pela aprovação dos
fiscais do templo. Estas bancas eram “pré-aprovadas” e eram cobrados valores
muito acima do usual e exploravam os peregrinos que vinham de longe.
Aí está o quadro. Recebo aqueles que vêm ao templo para adorar a Deus e os
exploro ganhando dinheiro sobre o dinheiro deles; crio embaraços para vender os
animais sobretaxados que serão dedicados ao Senhor.
Jesus se indigna com a exploração da fé e da religião. Jesus se insurge
contra a manipulação da fé e se recusa a aceitar que a adoração a Deus se
transforme ou seja tratada como um circo.
Neste pequeno texto você vê a revolta de Jesus em testemunhar a exploração
do ser humano pelo seu próximo e, o que é pior, utilização a religião para isso.
Meu irmão, neste tempo precisamos abrir os olhos contra o supermercado da fé;
contra a espetacularização da Igreja e contra a ganância que usa da boa fé e da
sinceridade diante de Deus para se valer dos bens das pessoas.
Jesus se revolta também com aqueles que impedem ou colocam dificuldades
para que as pessoas sinceras possam adora ao Senhor. Na verdade, é um grito de
alerta contra uma religião institucionalizada que se aproveita dos processos para
impedir as pessoas de, na sinceridade da lama, chegarem a Deus.
Esse texto é duro! É necessário! Deve nos levar a refletir, não sobre o
procedimento dos outros como se fossemos juízes e mais espirituais, mas
checarmos nossas práticas e termos a coragem de reconhecer o que é matéria
de fé, o que é cultura religiosa e o que é interesse pessoal.
Rev. Cid Caldas

DOUTRINAS DA BÍBLIA
Rev. Éber Lenz César

V. OS DECRETOS DE DEUS
Pergunta 7 - Que são os decretos de Deus?
Resposta - Os decretos de Deus são o Seu eterno propósito, segundo o conselho
da Sua vontade, pelo qual, para a Sua própria glória, Ele predestinou tudo o que
acontece.
Pergunta 8 - Como executa Deus os Seus decretos?
Resposta - Deus executa os Seus decretos nas obras da criação e da providência.
2. Decretos causativos e permissivos.
Os teólogos dividem os decretos divinos em quatro tipos: causativos, permissivos,
eletivos e preteritivos. Estes dois últimos serão estudados mais tarde. Os causativos referemse àquelas coisas que Deus mesmo executa: criação, preservação, redenção, mudanças no
coração do homem (Sl 104.2429; 119.91; Fl 2.13). Os permissivos referem-se àquelas coisas
que Deus não executa, mas permite que seus agentes morais livres executem: queda dos
anjos e dos homens, a atuação de Satanás e dos demônios, os atos pecaminosos dos
homens. Por razões que escapam à nossa compreensão, Deus decretou não impedir estas
coisas, mas somente controlar sua extensão e seus resultados (Gn 37.18-21, 24-28; 45.5;
50.20; At 2.22-24; 14.16).
3. Objeções à doutrina dos decretos de Deus.
Nenhuma outra doutrina tem sido mais calorosamente discutida do que esta.
O maior debate têm sido sobre:
a) A liberdade moral do homem. Se tudo o que acontece neste mundo foi determinado
por Deus, que liberdade tem o homem para agir? A questão torna-se ainda mais
séria quando observamos que, na Bíblia, o decreto divino inclui as ações más dos
homens. A primeira coisa a observar é que Deus decretou, sim, os atos dos homens;
não obstante, os faz livres e responsáveis por seus atos (Gn 50.20; Lc 22.22). A
Bíblia não faz nenhuma tentativa para reconciliar estas duas verdades. Pode-se observar,
porém, que Deus é o criador dos homens e das circunstâncias em que eles vivem.
Os homens agem livremente sob circunstâncias dirigidas por Deus, e, mesmo sem
o saberem, cumprem os decretos divinos (Gn 45.5; 50.20; At 4.27-28).
b) A presença do pecado no mundo. Se Deus decretou o pecado, deve ser considerado
autor do pecado. Todavia, isto não pode ser... (Tg 1.13). Basta lembrar aqui o que se
disse acima sobre decretos causativos e decretos permissivos. Deus não causa o
pecado; somente o permite, por razões que ignoramos.
Avaliação.
Que são os decretos de Deus? Como Deus executa os Seus decretos? Cite duas passagens
bíblicas que confirmam essa doutrina. Cite três palavras bíblicas que justificam a designação
teológica: “decretos de Deus”. Cite quatro características dos decretos divinos. Qual é a
sua reação pessoal ao saber que Deus planejou tudo o que acontece neste mundo. Que
significam para você Dn 5.23 e Rm 8.28?
(Continua)

ENGAJAMENTO
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Participação
Envolvimento
Fidelidade
A TODOS

SAF BOTAFOGO CELEBRARÁ
114 ANOS DE BÊNÇÃOS
Será no domingo, dia 8 de março.
Dia de gratidão e louvor a Deus
pelo ministério feminino em nossa
Igreja. A diretoria tomará parte na
liturgia e celebraremos a Ceia do
Senhor.

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.

HOJE NÃO TEREMOS CULTO
VESPERTINO
Em função das agitações do
carnaval na redondeza da igreja e
a dificuldade de locomoção, o
Conselho da Igreja informa à Igreja
que, como acontece todos os anos,
não teremos o Culto Vespertino
no próximo domingo.
UPA VAI AO CINEMA
Será no sábado, dia 7 de março, à
tarde. Fale com o Rev. Diego
porque a ideia é muito boa.
Pergunta pra ele.

PRIMEIRO CULTO PROTESTANTE NO BRASIL COM A
CELEBRAÇÃO DA CEIA
No dia 21 de março, às 16hs, no
auditório da Escola Naval, por
iniciativa do Presbitério do Rio de
Janeiro, celebraremos os 463 anos
desse importante marco histórico.
Nossas igrejas do Estado do Rio
de Janeiro estarão lá, reunidas em
comunhão, teremos um grande
coral, a celebração da Ceia do
Senhor.Será um dia de comunhão
e de ações de graças. Já reserve
em sua agenda.
CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 28 de março, sábado. Se você
deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe
não está na hora de você tomar
essa decisão.

ASSEMBLEIA ELEGE UM
PRESBÍTERO
E
DOIS
DIÁCONOS
No domingo passado, realizamos
a AGE para eleição de 1 presbítero
e dois diáconos. Foram eleitos,
nossos irmãos: Presbítero
Esequias Costa Sales e Diácono
Aureliano Gonçalves Dutra e
Diácono Jorge Sarito da Silva
Leite. Que Deus os abençoe neste
novo mandato. A instalação,
depois de julgada a legalidade pelo
Conselho da Igreja, se dará no dia
19 de abril, às 18h, no Culto
Vespertino.
ORIENTAÇÃO DIACONAL
A Junta Diaconal faz um apelo aos
membros da Igreja para que não
deem dinheiro a pessoas que
porventura entrem na Igreja com
este objetivo. Encaminhem o
solicitante para o atendimento da
Junta Diaconal. Isso visa a nossa
segurança e o melhor tratamento
do atendimento social.
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.
ESTUDO BÍBLICO NAS SEXTAFEIRAS
O estudo sistemático da Palavra de
Deus é um alimento de que
precisamos. Por isso, nas sextasfeiras, às 15hsm temos aqui na
Igreja uma reunião de estudo
bíblico orientado. As reuniões já
retornaram depois de um breve
intervalo.
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: Cidelviro
Almeida Caldas, Claudia Giordano

Barbosa, Clemente Fontenele
(filho da Natália), Cristina Helena
Primo da Silva, Dilma Duarte
Glória, Eliane Cristina Soares,
Gerusa Leite Weston, Jaira
Botelho Moura, Marcos Muniz,
Maria Aparecida (mãe do Diác.
Jorge Sarito), Marilene Duarte da
Costa, Otávio Fernandes da Silva
Filho, Peggy Barbetta Soares,
Rogério dos Santos Gil (saúde),
Stila Borges Coelho de Sousa e
Thor Barros (Neto da Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
6. GRATIDÃO.
ANIVERSARIANTES
Dia 24: Maria Fernanda Stival
Nóbrega (3258-3229); Dia 26:
Marcos Victório de Araujo
Costa (2293-1956); Dia 27:
Arg eu Lui z Du ar te G lóri a
(2254-7906); Dia 28: Márcia
da Co st a Ba rr os o Pereir a
(3 25 3- 60 59 ),
Stell a
N asci ment o Regl y Ri be ir o
(2565-7656), Adenir Francisco
Regis (2552-0870); Dia 29:
Roberto Henrique Nogueira
Pons (2287-2032).

Cristiane N. Batista, Felipe
Ferreira Gonçalves, Francisco
Elizeu, João Pedro Bosquê,
Luciana Gonçalves, Maria das
Graças de Oliveira,Marcos
Antonio Zamarque Filho,
Matheus Nascimento, Ricardo
Marques. 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

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Benice Seifert,

Cc.: 0010012-9

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

CULTO MATUTINO

Presbítero: Vitor Camarinha
Diáconos: Thiago Leite, Pedro Rocha e Joaber
Sales
Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, Sonia Leite
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa
Música: Manhã: Inês Rufino
Assistência Médica: Dra Sulamita Rocha e Enf.
Renata
Som: Lucas Feitosa

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero: Mário Filipe
Diáconos: Marco Aurélio, Jorge Sarito, Aureliano
Dutra
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia Mendes
Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa
Música: Manhã: Stella/Coro Marcello Ganter
Noite:Stella/Coro Marcello Ganter/Grupo
Louvor
Assistência Médica: Dra.Mário Filipe e Enf. Célia
Caldas
Som: Marcos Victorio

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

Momento de silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
47 NC – Louvor e Glória
Oração de Adoração e Louvor
56 NC - Ações de Graças e Súplica
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Levítico 19:1-10
100 NC - Louvores a Cristo
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Nelson de Paula: “Nas tuas mãos, Senhor”
Aniversariantes da Semana
CONSAGRAÇÃO
114 NC – Brilho Celeste
Oração Diaconal de Dedicação
Saudação aos visitantes
EDIFICAÇÃO

18h00min - Culto ao Senhor
Terça-Feira
09h00min - SAF - Oficina Artesanal
19h00min - Reunião de Oração

Nelson de Paula: “Bela Terra”
Mensagem: Rev. Cid Caldas
DESPEDIDA

Quarta-Feira
15h00min - Palavra e Oração
Sexta-Feira
15h00min - Encontro com a Bíblia

227 NC - A Velha História
Bênção
Tríplice Amém
Nelson de Paula: “Confio em Deus”

