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AI

DE VÓS

Mt. 23:13
Começamos hoje uma sessão de palavras de Jesus endereçadas aos escribas
e fariseus que são muito duras. Jesus faz denúncias profundas e terríveis, alguns
chegam a dizer que escribas e fariseus conheceram aqui a ira de Cristo. São
sete ais.
Comecemos por entender o que significa a palavra “ai”. Em português, “ai”
pode significar dor, lamento, e, por vezes, alegria; mas, também, ser uma palavra
que expressa: “pobre de”; “desgraçado de”.
No grego, ela abarca o sentido de uma ira com dor, com pesar. “A ira que
surge do coração que ama e está destroçado pela cegueira teimosa dos homens”
(Barclay). Jesus está falando com pesar.
Já a palavra hipócrita é a palavra utilizada no grego para designar um ator.
Ou seja, para Jesus, escribas e fariseus representavam um papel. Visto que a
noção de religião deles consistia em aparência externa regras, mandamentos e
conformação exteriores. Mas, no coração alimentavam toda sorte de mal que o
ser humano é capaz de conceber (inveja, maledicência, orgulho, arrogância e
muita maldade).
Facilmente escondemos quem verdadeiramente somos sob uma máscara
de piedade e religiosidade. Essa é a acusação de Jesus – vida religiosa que não é
vivida no interior do coração, que não produz transformação. Este é a primeira
mensagem de Jesus, mas ele continua.
Agora Jesus chama a atenção para o fato de que a prática religiosa de
escribas e fariseus era, não só uma farsa interior, mas também refletia no meio
em que viviam. Preste muita atenção nisso!!
Jesus diz que a prática religiosa hipócrita de escribas e fariseus fechava as
portas do reino dos céus para os que estão entrando. Isso é escândalo! Alguém
disse que os escribas e fariseus esconderam a chave do Reino.
Ser cidadão do reino e fazer a vontade de Deus são e precisam ser a mesma
coisa. Não existe algo que possa estar mais distante do reino dos céus do que a
falta de amor, de compaixão e, acima de tudo, de verdade na vida e nos
relacionamentos com Deus e com o próximo.
Quando alguém apresenta a fé em Jesus como cumprimento de normas e
regras, está fechando as portas do reino dos céus para aqueles que estão entrando.
Quando alguém quer ensinar a fé em Jesus sem o próprio ouvir a voz de
Deus, está fechando as portas do reino dos céus para aqueles que estão entrando.
Quando alguém quer transformar seus próprios preconceitos em princípios
da Palavra de Deus, está fechando as portas do reino dos céus para aqueles que
estão entrando.
Quando alguém quer substituir a verdade de Deus por suas próprias ideias,
está fechando as portas do reino dos céus para aqueles que estão entrando.
Preste atenção, porque Jesus está dizendo que quem assim procede, não é
um guia, é uma barreira para a entrada no Reino e o que é pior, está convidando
o outro a seguir o caminho errado.
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento

ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento

17 NC – Deus seja louvado

Cântico: Me ajude a melhorar

Oração de Adoração e Louvor
18 NC – Deus dos antigos

Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO

CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Jeremias 20:7-13
344 HE – Necessidade

Leitura Alternada: Mateus 10:24-33

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Inês Rufino: “Vós Criaturas”

. Oração Silenciosa

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)

Cântico: Sobre as águas

. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu te agradeço Deus

CONSAGRAÇÃO
300 NC – Igreja militante
Oração Diaconal de Dedicação

Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO
Cântico: Magia alguma
Mensagem: Rev. Amauri Oliveira

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA
49 NC – Sempre vencendo
Bênção Apostólica
Coro Marcello Ganter: “Bênção Aarônica”

DESPEDIDA
Cântico: Plano melhor
Bênção

REV. AMAURI OLIVEIRA
Hoje nos abençoa com a pregação no
Culto Matutino, como parte das
celebrações do 114º aniversário de nossa
Igreja, Pastor Presbiteriano há 27 anos,
bacharel em Teologia pelo Seminário
Presbiteriano Denoel Nicodemus Eller e
pelo Instituto de Teologia Aplicada INTA,
é mestre em Ciências da Religião pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie
e autor dos livros “Álbum de Família” e
“Arrume sua Casa”. Casado com Márcia
Beatriz há 26 anos, é pai de 3 filhos:
Isabela, Amauri Jr. e Gabriela.
ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA
Começaremos as comemorações do
aniversário da Igreja nessa semana.
Teremos um mês de intensa
programação
e
mensagens
especificamente voltadas para nossos
corações. Teremos os seguintes
pregadores e programações especiais,
tome nota:
21/jun – Rev. Amauri Oliveira/ Rev. Cid
Caldas
28/jun – Rev. Cid Caldas/Presb. Esequias
Sales
05/jul – Rev. Juarez Marcondes/Rev. Sandro
Mattos

NOSSA
IGREJA
ESTÁ
SE
PREPARANDO PARA RETOMAR AS
ATIVIDADES PRESENCIAIS
Não estamos caminhando ao sabor das
notícias de jornal e televisão. O Conselho
da Igreja, com o auxílio da Comissão de
Saúde e Junta Diaconal, está elaborando
projeto com vistas ao retorno de
atividades presenciais de acordo com
algumas premissas:
1. Segurança e Responsabilidade
2. Protocolo para reuniões
3. Protocolo para cuidados com limpeza e
higienização

4. Estrutura logística
5. Conscientização de todos sobre os
cuidados necessário
6. Agenda escalonada
Ore por isso para que tudo ocorra dentro
da decência, ordem e segurança que
esse momento exige.
KOINONIA ESTÁ NO AR
Sempre às 19h30min, a mocidade
realiza o Koinonia. Não fique sozinho, não
isole, busque comunhão! É um tempo de
refletir na Palavra e orar. O link você
recebe nos grupos da igreja do WhatsApp.
ADOLESCENTES É HOJE ÀS
18H30MIN
Aí galera, reunião hoje às 18h30min.
Pais precisamos que vocês deem uma
força.
AGENDA DA SEMANA
SEGUNDA-FEIRA
Koinonia – 19h30min (Zoom)
TERÇA-FEIRA
Paradinha – 14h00min (Zoom)
Reunião de Oração – 19h00min (Zoom)
QUARTA-FEIRA
Reunião de Oração da SAF – 15h00min
(Zoom)
QUINTA-FEIRA
Reunião do Conselho – 19h30min (Zoom)
SEXTA-FEIRA
Estudo Bíblico – 15h00min (Zoom)
DOMINGO
Aulas Escola dominical (Youtube)
Aulas Departamento Infantil (Youtube)
Culto das Crianças (Youtube)
Culto Matutino (Youtube)
Culto Vespertino (Youtube)
Reunião do Coro Marcello Ganter (Zoom)

CLASSES DO DEPARTAMENTO
INFANTIL
Nosso Departamento Infantil está
organizado por classes divididas por faixa
etária. Para que você possa indicar às
pessoas que classe assistir, segue os
indicativos de idade:
Classe Cordeirinhos – 1 a 3 anos
Classe Sementinhas de Jesus – 3 a 5 anos
Classe Amigos de Jesus – 6 a 7 anos
Classe Unidos por Cristo – 8 a 9 anos
Classe Juvenis por Cristo – 10 a 12 anos
NOVA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO
Como já anunciamos para a Igreja, a fim
de colaborar com a tesouraria e destinar
sua contribuição em conformidade com
o que Deus colocou no seu coração, o
Conselho está sugerindo a você que
deposite os valores discriminando pelos
centavos, da seguinte forma:

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 04
de julho, sábado, às 10hs. Se você deseja
se tornar membro da Igreja, fale com os
pastores, quem sabe não está na hora de
você tomar essa decisão.
ANIVERSARIANTES
DIA 22: Pedro Silva de Moraes Rocha (22860622/99602-5772), Paulo Cesar da Silveira
(2467-5517/3396-4023), Ananda Helena
Primo da Silva (98741-0181) e Roseny
Soares Monteiro (3872-0623/99639-7832);
DIA 23: Guiomar Lins de Araújo (25819557/2269-2047); DIA 24: Cleópatra Souza

Silva Azevedo (3649-9031); DIA 25: Luiz
Felippe Silveira Santos (2539-2625); DIA 26:
Marlene do Carmo Bittencourt (25393596/98114-1531), Eduardo Braconnot
Malta, Alexandre de Toledo Vieira (21370774/2295-7407) e Nadir Caetano Ladeira
(3083-5741/99289-1281); DIA 28: Luciano
Afonso Gonçalves Azevedo (3649-9031).
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: Diác.. Antônio Nóbrega,
Claudia Giordano Barbosa, Clemente
Fontenele (filho da Natália), Cleube Anay
de Oliveira (câncer), Cristina Helena
Primo da Silva, Eliane Cristina Soares,
Gerusa Leite Weston, Gildo (dengue),
Jaira Botelho Moura, Jéssica (dengue),
Jéssica (dengue), José Eduardo Nucci
(filho do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua
irmã Eulice Magalhães (Neném ), 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. Enfermos da COVID-19: Nely Gomes
(Esposa do Arlindo Gomes), Karla, Katia
(pedido encaminhado por Denise, esposa
do Roney. Ela é prima da Denise); Valquíria
(pedido encaminhado por Waleska), Douglas
(internado no Crato/Ceará), Valquíria,
Maria Laize (pedido encaminhado por Sonia
Simões), Renato (amigo do Jorge Sarito),
Reynaldo Frederico Paes, Alcelia Gabriel
(internada pedido encaminhado por Jorge),
Maria Helena (bebê de oito meses, pedido

encaminhado por Elenice); Márcia (pedido
encaminhado por Vânia), Rodrigo Martins
(pedido encaminhado por Waleska), Vera
Lúcia Moreira (Presidente da SAF de Vila
Isabel - pedido encaminhado por Elenice),
Francisca Romana Gonçalves (pedido
encaminhado por Jorge).
4. PROBLEMAS FAMILIARES: Família Gonçalves
(Marcelo, Fabiana e as filhas Mariana e
Yasmin -Problema conjugal e espiritual;
pedido encaminhado por Jorge) e Rita de
Cássia e suas filhas Barbara e Luísa
(consolação, orientação no tratamento e
sustento espiritual).
5. MISSIONÁRIOS; 6. OUTROS MOTIVOS; 7. GRATIDÃO.
O Conselho da Igreja Presbiteriana de
Botafogo, alinhado com os desafios desse
tempo no que tange as necessidades de
cuidado de prevenção do COVID-19, vem
uma vez mais orientar a igreja que:
1. Continuamos a manter todos os cultos
presenciais da IP Botafogo suspensos;
2. Nossas reuniões durante a semana
(reunião de oração, oficina de artesanato,
estudo bíblico e outros) também
continuarão suspensas.
3. O atendimento presencial na igreja
também está suspenso.
4. Conclamamos nosso povo a se dedicar
ao culto doméstico e familiar. É tempo de
comunhão com Deus;
5. A contribuição de dízimos e ofertas
necessárias para o sustento das
atividades e compromissos missionários
e ministeriais da IP Botafogo pode ser
feita via internet banking ou depósito
bancário na seguinte conta:

Nasce um cristão
Agradeço
Oh, Senhor.
Por todo o seu amor.
Bondade que fez por mim,
Nem sabia se era tão merecedor.
Uma página em branco.
Um recomeço.
Oportunidade de viver,
Com Cristo.
Em Cristo.
Acalenta o coração marcado,
Pelas dores e feridas da vida,
Ter o encontro com a Graça Divina:
Espírito restaurado.
Pronto para um plano melhor!
Ser Cristão,
É alcançar a liberdade sendo Servo.
Não é contraditório.
É Graça! Nova vida.
Transformação.
Ser Cristão,
É ter sede do conhecimento da palavra,
Pois não se engane,
Situações difíceis vão surgir,
Mas com Cristo ali,
Tudo fica mais leve para seguir.
Ana Carolina Corval

DOUTRINAS DA BÍBLIA
Rev. Éber Lenz César
IX. O PRIMEIRO PECADO E SUA EXTENSÃO

Pergunta 19 - Qual é a miséria do estado em que o homem caiu?
Resposta - Todo o gênero humano pela sua queda perdeu a comunhão com Deus, está
debaixo de Sua ira e maldição, e, assim, sujeito a todas as misérias nesta vida, à morte
e às penas do inferno para sempre.
3. O homem está sujeito a todas as misérias desta vida.
Todo este sofrimento pelo qual a humanidade tem passado é consequência
do primeiro pecado de Adão. Se isto nos parece injusto, é porque não entendemos
ainda a questão do nosso relacionamento com Adão (Rm 5.12,18; 8.20). De qualquer
modo, somos culpados e sofremos também por nossos próprios pecados. E devemos
reconhecer: “... com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem”
(Lc 23.41). Há ainda os sofrimentos devidos aos pecados (atuais) dos outros.
Lembremo-nos de que Cristo sofreu por nossos pecados (Is 53.3-8), suportou a cruz
e a oposição dos pecadores (Hb 12.2-3). Ele disse aos Seus discípulos: “No mundo
passais por aflições...” (Jo 15.33). Os que se reconciliam com Deus, não ficam
isentos de sofrimento. Entretanto, Deus, por Sua graça, faz que todas as coisas
cooperem para o bem deles (Rm 8.28).
4. O homem está sujeito à morte e às penas do inferno.
Este é um pensamento terrível: depois de tanto sofrimento neste mundo,
o homem morre e ainda está sujeito às penas do inferno, para sempre! Há
muito cristãos hoje que não creem no inferno. Será que creem na Bíblia? Não
cabe aqui um estudo completo sobre o assunto. Basta lembrar que Jesus falou
do inferno inúmeras vezes, advertindo o homem quanto à possibilidade real de
vir a sofrer as penas do inferno, eternamente (Mt 5.22; 13.49-50; Mc 9.43-48; Lc
12.5; 16.23-26). Outra vez, é preciso dizer, e logo, que a salvação está em Cristo!
(Jo 3.16; Rm 8.1).
Avaliação.
Quais são as quatro consequências do pecado? Cite um versículo que
comprove que o homem, quando peca, perde a comunhão com Deus. Cite um
versículo que comprove a existência do inferno e que o pecador que não se arrepende
e não crer em Cristo irá para o inferno. Cite um versículo que ensine que o homem
que se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, irá para o céu. Qual é o seu
caso?
(Continua)

Igreja Presbiteriana de
Botafogo

Bem aventurado= FELIZ

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 nº20– 21de junho de 2020

Onde está a felicidade?
“ Bem–aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos!
Do trabalho de tuas mãos comerás , feliz serás, e tudo te irá bem.” Salmos 128:1-2
“ Bem aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia.” Mateus 5:7
Dois grandes amigos, Ary e Caíque! Qual dos dois seria o mais feliz da escola?
O Ary, certamente! Afinal era o único que tinha um Fidget Hand Spinner Hexagonal
Metal Abec 15 ! Super raro!! Muito maneiro!
Mas também podia ser o Caíque... Ele tinha um Hand Spinner Olho De Dragão
Colorido Raro Multicor! Demais!!!!
Mas... que confusão é aquela no pátio ? Parece que o Ary e o Caíque começaram
uma briga. Mas... e a amizade?!?!
“- O meu hand spinner é o melhor!” - gritava o Ary.
“- Claro que não! Tenta aí rodar em todos os dedos! Seu spinner é ruim e você não
sabe nenhuma manobra!” - Caíque respondia.
Em pouco tempo, uma amizade de anos se transformou numa discussão... uma
briga... Infelicidade total.
É muito bom, e não tem nenhum problema, possuir coisas. Um brinquedo, um
quarto legal, uma casa. Ter objetos é muito bom e nos deixa muito alegres. Mas é
melhor ainda quando essa alegria se torna uma felicidade verdadeira. Mas... onde
encontramos essa verdadeira felicidade?!?!
Jesus nos ensina que, para sermos.verdadeiramente felizes (bem-aventurados)
precisamos ter mansidão, humildade, sede de justiça, misericórdia. Precisamos ser
limpos de coração, e pacificadores. Se Ary e Caíque tivessem todas estas
características, certamente não teriam brigado por causa do brinquedo. Teriam
dividido, buscado a paz e, aí sim, seriam os mais felizes da escola.
Jesus precisou usar uma historinha (parábola) para dar um exemplo de amor e
misericórdia. Um homem foi assaltado numa estrada e algumas pessoas passavam por
ele. Apesar de verem que ele estava machucado, não ofereceram ajuda e até fingiam
que não o viam. Já imaginou? Você ferido, jogado no chão de uma estrada, pensando
que vai morrer, e ninguém te ajuda? Passam por você e não te ajudam? Mas quando o
moço estava perdendo as esperanças, passou um samaritano. Esse samaritano se
ajoelhou e, com todo cuidado o colocou sobre um burrinho e levou para um lugar
seguro.
Muitas pessoas se enganam buscando a felicidade em coisas erradas como
fama e riquezas. Jesus diz que são felizes aqueles que reconhecem que Deus os ama,
praticam o bem e buscam a paz. Se agirmos assim, estaremos amando e servindo a
Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Beijo e... sejam felizes.
Boa semana, Tia Ilda
( saiba mais em Mateus 5:1-12 /Salmos 128:1-2/ Lucas 10:25-37 )

LITURGIA:
Prelúdio: Isabella e Inês -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!!

Oração do Pai Nosso- Henrique
Benção pastoral – Rev. Cid Caldas
Que a semana seja de paz , alegrias e bênçãos!!!

Aniversariantes de junho
BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS

01/06

11 ANOS

HELOISA DA SILVEIRA COSTA HERMENEGILDO

03/06

5 ANOS

TIA SANDRA PINA (Amigos de Jesus)

03/06

TIA LETÍCIA PARADELA (Cordeirinhos e Sementinhas de Jesus)

04/06

TIO PEDRO PARADELA (Cordeirinhos)

04/06

JOÃO MIGUEL PRIMO MOTA

06/06

TIA ILDA ( Coordenação geral)

08/06

YGOR ROSA MONTEIRO

12/06

10 ANOS

LAURA HERINGER DE MELO SILVA

13/06

3 ANOS

ESTHER RAMIRES ARAGÃO

14/06

7 ANOS

BETINA VILELA TORRES PINTO BRAVO

18/06

2 ANOS

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria Luisa- Deus é bom

TIA JORGIANA (Cordeirinhos)

20/06

sempre . Maravilhoso criador do mundo, de todas as criaturas!
Vamos louvá´-lo!!

TIA ESTHER (Amigos de Jesus)

29/06

TIO LUCAS ( Juvenis por Cristo)

29/06

Oração inicial – João Benincasa e Rev Diego

1- SAUDAÇÃO: Bom dia!! Esperamos que todos estejam bem,
se cuidando e felizes por mais um dia na presença de Deus !
2-CÂNTICO: Tagore – FICO FELIZ!
Fico feliz em vir em Tua casa erguer minha voz e cantar
Fico feliz em vir em Tua casa erguer minhas mãos e adorar
Bendito é o nome do Senhor ( 3x) pra sempre

4-Leitura Bíblica no mês de junho– Laura- Salmos 27:1-4
5-Versículo do mês de junho para memorizar: Ana Beatriz
“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem
terei medo?” Salmos 27:1a

5 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

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Brenda

Momento de agradecer a Deus pela semana, pela minha
família , e pelos amigos!!!
7-Mensagem – tia Ilda

8- CÂNTICO : Eduardo e Mariane - FÉ e AMOR
Fé + FÉ , Amor+ Amor
Quem não tem peça ao Salvador
Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor

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)
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária)
Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo

