QUEM

VOCÊ PENSA QUE É?

Mt. 21:23-28
Lendo esse texto me lembrei dessa pergunta que, em algum momento da
vida, todos nós ouvimos – Quem você pensa que é? Certa vez ouvi de uma pessoa
um “elogio”: “Cid, o sapateiro não pode ir além da sandália”!
Foi exatamente essa a pergunta que os principais sacerdotes fizeram à
Jesus. Eu não sei você, mas eu responderia “na lata”, como se diz. Jesus prefere
não responder. Precisamos aprender a arte de esperar, de respirar. Tantas
dificuldades seriam resolvidas com a espera, a não reação imediata.
Jesus não quis responder imediatamente afirmando que sua autoridade
provinha do fato de que ele era o Filho de Deus. Às vezes é preciso muita coragem
medir o tempo certo para a resposta adequada do que partir de forma sanguínea
em direção ao inimigo.
Jesus preferiu colocar um dilema diante deles. Preste atenção! A pergunta
sobre o batismo de Joao, colocava os sacerdotes diante de um grande problema –
o batismo de João era de origem humana ou divina? Se eles respondessem que o
ministério de João vinha de Deus, teriam que reconhecer que Jesus era o Messias.
Afinal de contas, João testemunhou isso.
Mas, se negassem que o ministério de João vinha de Deus, teriam que
enfrentar o povo que considerava João um enviado de Deus. E agora? O que fazer?
Mas, a resposta escolhida não melhora a situação – “Não sabemos”. Foi o que os
sacerdotes disseram.
Com essa resposta, atestaram serem sacerdotes que não discerniam o que
faziam e do que viviam. Deveriam saber, seu dever obrigava-os a saber. Parte do
dever de um integrante do Sinédrio, como eles o eram, era discernir e distinguir
os falsos profetas e os verdadeiros.
Na verdade, a resposta dizia que eles eram incapazes de realizar aquilo que
deveriam fazer. Eles não sabiam estabelecer a diferença entre um verdadeiro
profeta e um falso.
Esse texto nos ensina muito sobre ignorância (falta de conhecimento). Há
ignorância que, como o termo diz, falta de conhecimento. Há ignorância que é
fruto das circunstâncias, mas há uma ignorância que é repugnante. Vamos
chamar de IGNORÂNCIA DELIBERADA DOS COVARDES.
É o tipo de ignorância que, antes de considerar a verdade, o princípio, os
valores e a realidade tem como norte a conveniência pessoal. Não se pauta pela
pergunta: Qual a verdade? Mas, sim pela deturpação: O que convém dizer?
Prefere, pela conveniência responder: “Não sabemos”. Mas, a verdade é que
a sabe muito bem!
Preste atenção nesta tentação sobre a sua vida – A ignorância deliberada
dos covardes!! Que tem medo, que se faz silente diante de questões na vida que
exigem posicionamento bíblico e claro; que se omite diante de coisas vergonhosas.
O que é correto?
Rev. Cid Caldas

DOUTRINAS DA BÍBLIA
Rev. Éber Lenz César

NOSSA ATITUDE PARA COM A SOBERANIA DE DEUS
5. Atitude de adoração e culto.
Tem-se dito, com propriedade, que a verdadeira adoração estriba-se no
reconhecimento da grandeza de Deus. Ora, essa grandeza se vê de maneira
superlativa na Soberania de Deus. Na presença do entronizado Rei Divino, até os
serafins “cobrem o rosto” (Is 6.1-3).
Há pouco mais de duzentos anos, a piedosa Madame Guyon, presa por dez
anos em hórrida masmorra, iluminada apenas por uma vela, escreveu as
seguintes palavras sobre a
Verdadeira Liberdade

Um passarinho sou tirado das campinas;
Mas na gaiola eu pouso e canto a quem me deu esta sina;
Sou prisioneira alegre, e quanto! Porque, meu Deus, isto te apraz.
Que posso eu mais fazer? Eu canto sem cessar;
E Aquele a Quem o amor eu dou, certo, ouve o meu cantar;
as minhas asas Ele as atou, porém, se inclina a ouvir-me a voz.
Esta jaula me cerca; não vôo na amplidão;
Com meu voar assim tolhido, é livre o coração.
Na prisão não me é impedido o vôo livre de minha alma.
Ah! É bom alçar-me a Deus, além cadeias.
Adoro todo o Teu desígnio, e amo, Senhor, Tua providência.
Em Tua vontade, Deus, diviso minha alegria e liberdade!

(Os pensamentos principais desta leitura foram extraídos e adaptados do livro
Deus é Soberano, de A.W.Pink, cuja leitura recomendamos).
(Continua)

ENGAJAMENTO
Presença
Participação
Envolvimento
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.

CURSO DE DISCIPULADO
Iniciaremos um curso de discipulado no
dia 22 de março às 16h30min para os
pré-adolescentes da Classe Juvenis por
Cristo (a partir de 10 anos). A ideia é
fornecer complementação onde serão
abordados temas preparatórios para
Profissão de Fé. Serão 11 aulas
ministradas Pela nossa irmã Ilda
Marques e Rev. Diego Stallone. Pedimos
a colaboração dos responsáveis, no
sentido de garantir a presença dos
alunos.
VOCÊ SABE O QUE É EBF?
Esta sigla quer dizer Escola Bíblica de
Férias. A EBF foi criada especificamente
para ensinar as crianças a Palavra de
Deus, durante o período das férias. Ela é
uma escola de férias e como o nome já diz
deve ser com o frescor das férias, divertida,
mas sem abrir mão do ensinamento da
Palavra de Deus. Existem igrejas que já
tem em sua agenda como tradição anual
a realização da Escola Bíblica de Férias. No
dia 4 de abril às 9h30min, vamos receber

a Profa. Roberta Leonardo, Secretária
Presbiterial de Infância, ela estará conosco
compartilhando a experiência sobre EBF.
Você que tem filhos, venha conhecer para
projetarmos a realização de uma EBF aqui
em nossa Igreja!
CAFÉ DE PÁSCOA
A Comissão de Comemorações já está
planejando nosso delicioso Café de
Páscoa. Como sempre fazemos, vamos
ser desafiados a trazer os elementos que
iremos consumir no café. Faça parte
desse
ALMOÇO COMUNITÁRIO SERÁ NO DIA
22 DE MARÇO
Este mês a coordenação está com nossa
SAF. Você deve procurar ainda hoje a
diretoria da SAF e fazer sua inscrição.
PLENÁRIA DA SAF
Deus está nos dando um ano repleto de
bênçãos e oportunidades. A SAF faz parte
disso. A Plenária será no dia 22, às 16hs.
e você mulher presbiteriana é
gentilmente desafiada a fazer parte desse
ministério.
COFRINHO MISSIONÁRIO
Neste domingo estamos lançando a
campanha de investimento em Missões
no Brasil. Nossas crianças receberão
cofrinhos para depósito de oferta
missionária. No mês de agosto,
celebraremos o mês de Missões em nossa
igreja. Em agosto recolheremos os
cofrinhos e vamos investir na Junta de
Missões Nacionais da IPB. Os cofrinhos
estão no Departamento Infantil. Se você
desejar levar um para seu neto, pode fazêlo, mas com o compromisso de orientar a
criança e trazê-la para consagrar o seu
cofrinho ao Senhor em agosto.
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.

PRIMEIRO CULTO PROTES-TANTE 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.
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.
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, Eliane
Cristina Soares, Gerusa Leite Weston,
Jaira Botelho Moura, Marcos Muniz,
Maria Aparecida (mãe do Diác. Jorge
Sarito), Marilene Duarte da Costa, Mehir
de Carvalho Fernandes, 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 15: Sergio Pinto Nascimento (22610498), Vânia Viana Regis (2552-0870), Dia
16: Stila Borges Coelho de Sousa (22651113), Thiago Louro da Silva Leite (34421901); Dia 18: Maria Helena de Jesus
Nóbrega (2295-0021), Maria José
Teixeira; Dia 19: Francisca Sônia
Pereira Martins (2259-0572); Dia 20:
Juliana Corrêa da Costa (2548-0485); Dia
21: Ana Cristina Ribeiro Rodrigues,
Priscila Abrahão Soares dos Santos (22580218).
ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em nossa
Igreja no domingo passado nossos irmãos
Ana Lúcia Costa Gomes, Francisca
Rodrigues, Steffane Corrêa da Silva,
Wagner Rodrigues Souza Filho, Vitor dos

Santos Albuquerque. 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

PLANTÃO DE HOJE
Presbítero: Esequias Sales
Diáconos: Leonardo Medeiros, Joaber Sales,
Pedro Rocha
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Deuzélia
Dutra
Noite: Sonia Leite, Afia Mendes
Música: Manhã: Stella/Coro Marcello Ganter
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra.Ilda Marques e Enf.
Silvania
Som: Thiago Leite

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.
DÍZIMOS E OFERTAS
Pensando na facilidade e no conforto do
povo de Deus, o Conselho mantém uma
máquina para contribuições através do
débito em conta. Ela está a sua disposição

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero: André Ribeiro
Diáconos: Jorge Sarito, Michel Jarque, Marcoss
Aurélio
Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, Sonia Leite
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa
Música: Manhã: Inês Jarque/ Quarteto 4Cantos
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra.Sulamita Rocha e Enf.
Renata
Som: Lucas Feitosa

na entrada da Igreja para que você
mesmo possa fazer sua contribuição,

Domingo

imprimir o comprovante, colocar num

09h30min - Escola Dominical e Culto Infantil

envelope e, no momento da consagração,

10h30min - Culto ao Senhor e Dinâmica Infantil

vir à frente consagrar ao Senhor seu

16h00min - Ensaio Coral

dízimo e/ou oferta.

18h00min - Culto ao Senhor
Terça-Feira

CONTRIBUIÇÕES PARA A IGREJA

09h00min - SAF - Oficina Artesanal

Banco Bradesco

19h00min - Reunião de Oração

Ag. 2509

Quarta-Feira

Cc.: 0010012-9

15h00min - Palavra e Oração

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

Sexta-Feira

CNPJ-34.171.181/0001-30

15h00min - Encontro com a Bíblia

CULTO MATUTINO

DESPEDIDA

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Laudate Dominum”

Momento de silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
88 NC – Amor Perene
Oração de Adoração e Louvor
48 NC – Amor e Gratidão

CULTO VESPERTINO
ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Prelúdio: Oferta de amor

CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Êxodo 17:1-7
73 NC - Compaixão
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Guarda-nos, Senhor”
Aniversariantes da Semana
CONSAGRAÇÃO
198 NC – Salvação Graciosa
Oração Diaconal de Dedicação
5 NC- Trindade Adorada
Saudação aos visitantes
EDIFICAÇÃO
135 NC - Mais de Cristo
Mensagem: Rev. Cid Caldas
SANTA CEIA
Coro Marcello Ganter: “De joelhos partamos
nosso pão”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
340 NC - O Pão da Vida
Comunhão

Saudação e acolhimento
Cântico: Eu te louvarei
Oração de adoração e louvor
Cântico: Ele é contigo
Cântico: Aos pés da cruz
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: João 4:31-42
Cântico: Deus de detalhes
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: De todas as tribos
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Cântico: Ele é
Mensagem: Rev. Diego Stallone
DESPEDIDA
Saudação aos visitantes
Cântico: O Senhor Deus está no meio de ti
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Venha o teu reino

Igreja Presbiteriana de
Botafogo
1906-2020

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 5 nº06– 15 de março de 2020

A viagem do pastor
“Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.” Lucas 15:6b
“Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo
sentimento uns com os outros;” Romanos 12:15-16a
- Mééééé!Mééééé! Méééééé! Venham todas aqui!
- O que houve Felpuda? Sei que você é uma ovelhinha escandalosa, mas,
porque esse barulho todo?
- Méééé! Você não percebeu Novelo? Vamos esperar todo o rebanho chegar.
Aí eu conto de uma só vez.
- Quanto mistério...
- Vou continuar então: Mééééé!Mééééé! Méééééé ,Méééééééé´!!!!!
- Chegamos Felpuda, pare de balir tão alto!!! Nosso querido pastor vai achar
que estamos em perigo.
- Verdade, ele é muito cuidadoso e atento. Lembra-se daquele leão feroz que
chegou sem fazer nenhum barulho?
.
- Pois é! O pastor percebeu antes de nós. Com o urso foi a mesma coisa.
Quanta coragem e cuidado... Felpuda, já estamos aqui. Todas as cem.
- Mééééé´...esse é o problema ... pode contar ...somos só 99. Desde ontem,
após a contagem da tarde, o nosso pastor está preocupado. Floquinho desapareceu.
E nosso pastor não está aqui. Ele nos deixou em segurança e foi procurá-lo.
- Pra quê? Discordo! Floquinho merece estar sumida. Desobediente, levada. O
pastor já ensinou que há perigos e mostrou os lugares onde podemos andar e pastar
com segurança. Se ela fugiu, problema dela!
E assim, apesar de todos terem simpatia por Floquinho, as opiniões entre
as ovelhas do rebanho foram muito discordantes. De um lado, as que achavam
que Floquinho devia ser resgatada. Do outro, o grupo que afirmava que o
pastor não devia se preocupar. Afinal ele dava muito trabalho! Até que...
- Méééé, olhem lá! Quem está voltando!!
-Méééé! O pastor! E com Floquinho, em seus ombros. Tadinha, toda
machucada... Onde ela se meteu?Mas o pastor vai cuidar dela, com certeza.
- Viva!! Vamos fazer uma festa! Floquinho estava perdida e foi encontrada!
Quanta alegria!
(saiba mais em Mateus 18:10-14/ Lucas 15:3-7/ Romanos 12:9-21)
(OBS: Esse texto foi inventado após a leitura da Parábola da ovelha perdida
motivada por uma curiosidade: o que será que as 99 ovelhas “conversaram” durante a
viagem do pastor? Afinal é muito bom perceber o cuidado de Deus com os outros, e
também se alegrar com as conquistas que não são nossas.)
Bjos, tia Ilda

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 vindo no nome do Senhor!!
2-CÂNTICO : A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd Cânticos
para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira/ faixas 4 e 14)
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém!
Posso pular uma tropa e saltar as muralhas Aleluia Aleluia!! ( BIS)
Cristo é a rocha da minha salvação , com ele não há mais condenação
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos orar e dizer a Deus

como Ele é maravilhoso? Quem quer orar?
4-Leitura Bíblica no mês de março– Salmos 150
5-Versículo do mês de março para memorizar:

“Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!”
Salmos 150:6
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Momento de agradecer ao

nosso Deus por tantas bênçãos recebidas durante a semana.
Abençoa , Senhor,os aniversariantes do mês de março.
7-Mensagem – Tio Eduardo

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 !

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

Aniversariantes de março
TIA ANA LUISA ( Amigos de Jesus)

03/03

DANIEL LIMA BRAGA

07/03

6 ANOS

GABRIEL DE ALMEIDA RÉGIS

22/03

11 ANOS

TIA ANA CAROLINA (Sementinhas de Jesus)

23/03

"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 , Indiomar Crosoé de
Oliveira Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas
9h30min- Culto das crianças (4 a 12 anos)
10h45min- lanche
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária)
Funcionamento da Classe Cordeirinhos (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.

