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VIM CUMPRIR A LEI

Mt. 26:17-19
Jesus, fez questão de dizer: “Não penseis que vim revogar a Lei ou os Profetas;
não vim para revogar, vim para cumprir.” (Mt 5:17)
Aqui vemos Jesus cumprir a tradição da celebração da páscoa. Esta
celebração para o povo judeu é fundante, pois comemora a libertação do cativeiro
egípcio.
O lugar da celebração era a cidade de Jerusalém. Para lá, todo judeu deveria
ir para realizar a páscoa. Você imagina que a cidade estava absolutamente tomada,
invadida por uma multidão. Jesus estava numa cidade próxima, Belém.
A pergunta dos discípulos é direta: Onde preparar a páscoa?
Preparar a páscoa significava definir o local e providenciar os elementos.
Veja:
1. O pão asmo – A levedura, no pensamento judeu, é símbolo da corrupção e
do pecado. Um pão sem levedura;
2. O cordeiro – Lembre-se que a última das pragas foi a passagem do anjo da
morte percorrendo a terra do Egito e matando o primogênito de cada lar
que não houvesse matado um cordeiro e manchado a portal da casa com
o sangue do cordeiro. Pois, assim sendo, o anjo da morte passaria por
cima (pass-over em inglês) ,daí a palavra páscoa.
3. Uma tigela de água salgada – Símbolo das lágrimas escravas;
4. Um molho de ervas amargas – Para recordar a amargura da escravidão;
5. O Carosheth (uma massa) – Uma mistura de frutas com nozes e outros
que os fazia recordar a argila com a qual eram obrigados a fazer tijolos
no Egito.
6. Quatro taças de vinho – Serviam para recordar as 4 promessas contidas
em êxodo 6:6-7.
Esses eram os preparativos. Quanto ao local, Jesus os manda à cidade para
encontrar com o dono da casa onde eles se reuniram.
O que isso tudo tem a nossa dizer. Perceba que todo o simbolismo e o
significado dos elementos da páscoa judaica apontam para a Pessoa de Jesus,
seu sacrifício e morte, sua ação e ministério.
O cordeiro, o ponto máximo da celebração, é o próprio Jesus, cujo sangue
aspergido sobre o umbral das portas libertou o povo da morte; assim como, pelo
seu sangue, somos salvos da morte e perdição.
Isso nos faz pensar que muitas vezes podemos cumprir rituais, fazer
celebrações, como neste tempo de natal e não apropriarmos dos verdadeiros
significados.
No natal realizamos belas refeições, celebrações, presentes, junção da
família e corremos o risco de esquecer o verdadeiro sentido do natal – Jesus.
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO – 9H

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
32 NC – O Deus fiel
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 72
116 NC – União com Deus
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
373 NC – Ano novo

Saudação e Acolhimento
32 NC – O Deus fiel
Oração de Adoração e Louvor
374 NC – Saudando o ano novo
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 72
116 NC – União com Deus
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO

Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “ Andai com Deus”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA
49 NC – Sempre vencendo
Bênção
Tríplice Amém

373 NC – Ano novo
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “ Andai com Deus”
Mensagem: Rev. Cid Caldas
DESPEDIDA
49 NC – Sempre vencendo
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H
ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Cântico: Muitos virão te louvar
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura: Mateus 2:1-12
Cântico: Venha ao altar
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Meu louvor
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Mensagem: Presb. Maurício Buraseska
DESPEDIDA
Cântico: Solta o cabo da nau
Bênção
Amém Quíntuplo

BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo é uma
comunidade de pessoas que estão sendo
transformadas em todas as esferas da
vida por Jesus Cristo. Compartilharmos
o amor de Cristo, cuidamos um do outro
e servimos nossa comunidade local e o
mundo. Nossa missão é adorar ao Senhor
em espírito e verdade; fazer e
amadurecer mais discípulos de Jesus.
Esta é a base para nosso ministério e tudo
o que fazemos. Obrigado por se juntar a
nós hoje!
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.

AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho da Igreja Presbiteriana de
Botafogo convoca a Assembleia Geral para
reunir-se ordinariamente no dia 10 de
janeiro, das 10h30min às 12h, a fim de
ouvir, para informação, o Relatório do
Movimento da Igreja em 2019, tomar
conhecimento do orçamento para o ano
em curso e eleger Secretário de Atas.
Você que é membro da Igreja precisa
estar presente.
CULTOS PRESENCIAIS
Irmãos, é fundamental que você faça a
sua inscrição para guardar o seu lugar
em nossos cultos presenciais. Ligue para
a igreja nas terças-feiras ou quintasfeiras e reserve seu lugar, mas diga para
qual culto você deseja se inscrever – 9hs
ou 10h30min.

MINISTÉRIO DE FILMAGEM E
TRANSMISSÃO
Precisamos montar este novo ministério
em nossa Igreja. Com a pandemia, Deus
nos permitiu ter um novo braço de
ministério levando a Palavra de Deus
através das redes sociais. A Comissão
de Comunicação estruturou nossa
participação, mas agora temos um novo
desafio. Homens e mulheres que
estejam dispostos a servir nessa área da
filmagem e transmissão. É preciso que
tenha a disposição para aprender, pois
daremos um treinamento.
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
Classe
Classe
Classe
Classe

Cordeirinhos – 1 a 3 anos
Sementinhas de Jesus – 3 a 5 anos
Amigos de Jesus – 6 a 7 anos
Unidos por Cristo – 8 a 9 anos
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 09
de janeiro, sábado, às 8h30min. 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 28: Débora Ribeiro Gomes Torres dos
Santos; Hoje: Angelita de Arruda (25657086) e Renan Brito Stallone de Lima;
Dia 4: Cecília Caldas Silva Caetano
Ladeira (3079-6370) e Célia Lima
Paradela (3872-7558); Dia 6: Luisa
Portella Ferreira Barros (3181-1176), Ana
Beatriz Albuquerque Pagani (3689-4121)
e Afia Jesuina Mendes Silva (22930825); Dia 8: Bianca Benincasa de Souza
de Lima (2146-4996); Dia 9: Cléscia Maia
Pimentel (3732-5864), Claudio dos Santos
Nascimento (4106-9438), Malvina
Salomão de Pinho (2551-4206), Ana
Carolina Marques de Andrade (25685501) e Lucas Ribeiro Rodrigues Pellon
(3258-0199).
ORAI UNS PELOS OUTROS
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. ENFERMOS E IDOSOS: Claudia Giordano
Barbosa, Cleube Anay de Oliveira
(câncer), Clóvis Scliar (marido da Elzi
Scliar), Cristina Helena Primo da Silva,
Dulcineia Pires, Eliane Cristina Soares,
Francisco Antônio (Primo Ligia Portes),
Gabriela Gerusa Leite Weston, Jaira
Botelho Moura, José Eduardo Nucci (filho
do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos
Muniz, Marcus Raimundo Soares da
Silva, Peggy Barbetta Soares, Rogério dos

Santos Gil (saúde), Stila Borges Coelho
de Sousa, Thor Barros (Neto da Isa) e
Verônica Cruz Soares da Silva Raner.
3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e
suas filhas Barbara e Luísa (consolação,
orientação no tratamento e sustento
espiritual).
4. MISSIONÁRIOS;
5. DESEMPREGADOS;
6. GRATIDÃO.
7. OUTROS MOTIVOS
CONTRIBUIÇÔES
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:
Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
CNPJ-34.171.181/0001-30
ESCALAS
Presbítero
03/01: Presb. André Ribeiro | 10/01:
Presb. Paulo Nascimento
Diácono
03/01: Diác. Marco Aurélio, Fábio
Severino e Michel Jarque | 10/01: Diác.
Leonardo Medeiros, Thiago Leite e Pedro
Rocha
Escola Dominical Adultos:
03/01: Sra. Lígia Portes Santos
10/01: Presb. Eduardo Gouvêa
Comissão de Saúde:
03/01: Afia Mendes e Mário Filipe
Pereira
10/01: Raquel Boy e Célia Caldas

Comissão de Som:
03/01: Marcos Victório | 10/01: Luiz
Felipe Fiuza Cícero

NOVO ANO
Mais um ano se findou
E Jesus nos amou!
Incondicionalmente!
Hoje presente,
Amanhã será
Um ano mais contente!
2021 de amor e Graça!
Esperança e Glória!
Vida que se passa,
Que arrasa e disfarça,
Não recebamos com ameaça
Mas sim com resiliência
O amor que nos abraça!
Glórias daremos a Ele!
Lutaremos até os Confins!
Por um ano mais bonito
Com mais flores em nossos jardins!
Saúde, paz e fé,
É o que se deseja por aí.
É o que se quer!
Mas precisamos agir
Internamente,
Genuinamente,
Para alcançar o verdadeiro
Propósito de Deus!
Ana Carolina Corval

ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

Introdução
A Bíblia é o livro mais traduzido e mais divulgado em todo o mundo. Levou cerca
de 1.600 anos para ser escrita. Mais de 40 homens a escreveram. Eles não foram
propriamente os autores, mas, sim, os instrumentos que Deus inspirou e usou
para transmitir à humanidade a Sua Palavra.
O apóstolo Paulo escreveu:
“Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino... “ (II Tm
3.16-17).
E o apóstolo Pedro explicou o que é essa inspiração:
“Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação; porque
nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto,
“homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito
Santo”(II Pe 1.19-21).
Isto é muitíssimo importante. Significa que a Bíblia não é uma invenção humana,
mas é a Palavra de Deus, e, portanto, a verdade. Jesus uma vez orou por Seus
discípulos, dizendo: “
Pai... eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as
receberam... Eu lhes tenho dado a Tua Palavra... Santifica-os na verdade;
a Tua Palavra é a verdade” (João 17.8,14,17).
O que vamos estudar, portanto, é a Palavra de Deus. As lições contém exposição
e perguntas, com indicação dos textos onde as respostas podem ser encontradas.
Leia-as com atenção, ore pedindo a Deus a iluminação do Seu Espírito, e responda
as perguntas o mais exatamente que puder. Jesus prometeu que o Espírito Santo
nos conduziria à verdade (João 14.25-26 e 16.13).
(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS
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Papagaios.
“E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu
muito falar serão ouvidos .” Mateus 6:7
“...Senhor, ensina-nos a orar...” Lucas 11:1
Donga gostava dos pássaros e seu preferido era o Louro, seu papagaio de
estimação. Louro era muito esperto e Donga passava todo tempo vago ensinando-o a falar.
Com tanta dedicação, até assobiar o Louro sabia, e aprendeu a fazer isso toda vez que
avistava Cidinha, a namoradinha do Donga. .Era muito engraçado ouvir o papagaio repetir
tudo o que Donga ensinava.
Num domingo de manhã Donga levou o Louro à Escola Dominical. Foi uma alegria e
todos os amigos queriam brincar com ele. Na hora do louvor, Louro aprendeu o refrão e
também conseguiu repetir o versículo para memorizar. No final da oração ele repetiu:
“Amém”. Então, apesar do Louro não entender nada, uma coisa ele sabia fazer: REPETIR.
Então era amém, amém, amém... O tempo todo. Donga precisou tirar o Louro da sala,
porque já estava causando problema...
Será que o Louro realmente havia aprendido as histórias da Bíblia? Será que
ele adorava a Deus? Ele aprendeu o sentido de uma oração? E orava de verdade?
Claro que não. Só o que ele fazia era: repetir, repetir, repetir, repetir...
E você , quando vai ao Culto das crianças ou à EBD , adora a Deus?Conhece a
Bíblia? Você ora realmente, quer dizer, conversa com Deus? Será que a gente só
aprendeu a repetir, igualzinho ao Louro?
Os discípulos acharam que ainda precisavam aprender mais sobre oração e
pediram que Jesus os ensinasse a orar. Então Ele disse que, numa oração, a primeira
coisa é reconhecer que Deus é nosso Pai (que está no céu) e dar a Ele toda a honra, e
todos os elogios pelo que Ele é.
É importante dizer como Deus é fundamental na nossa vida e, com respeito e
humildade, adorá-lo. Saber que tudo o que acontece está na vontade e no controle de
Deus e que Ele é o responsável por tudo o que temos e precisamos. Também
devemos pensar em nossos erros, pedir perdão com sinceridade e pedir proteção de
todo mal e tentação. E louvá-lo pelo seu imenso
poder.
.
Tudo isso foi ensinado em uma oração linda que nós chamamos
carinhosamente de “O Pai Nosso”. Ela é repetida, sim, mas deve ser sentida, em cada
palavra, em cada frase. Nós não somos o papagaio Louro e sabemos pensar que,
mais importante que repetir é sentir, e conversar com nosso Deus, sabendo bem o
que estamos falando e com quem estamos falando. Bjos, tia Ilda
(saiba mais em Mateus 6:3-15/ Lucas 11:1-13 )

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!!

Vídeo da Brenda e Matheus

1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Primeiro domingo do ano!
Bem vindos, no nome do Senhor!!

8 – CÂNTICO – : Isabela e Inês - 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!
Oração do Pai Nosso- Felipe
Benção pastoral – Rev. Diego Stallone

Aniversariantes de janeiro

2- CÂNTICO: Isabella e Inês – PARA FICAR FORTE (Cânticos

CECÍLIA CALDAS CAETANO LADEIRA

04/01

3 ANOS

de Salvação para Crianças /vermelho-22/ APEC)

ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE PAGANI

06/01

5 ANOS

TIA BIANCA ( Cordeirinhos)

08/01

PEDRO BARBOSA NASCIMENTO

16/01

5 ANOS

MATHEUS FREITAS WAMBURG

16/01

4 ANOS

NINA MANHÃES NÓBREGA

18/01

6 ANOS

TIO FRANCISCO ( Cordeirinhos)

18/01

TIA CLAUDIA MOSCA ( Unidos por Cristo)

28/01

Comer, comer, pra forte ficar
Corre, pular pra forças ganhar
Crescendo, crescendo criança feliz
E forte, bem forte ficando.
Cantar, orar, falar com Jesus
A Biblia ler para amar a Jesus
Crescendo, crescendo nas coisas de Deus
E forte ficando com Cristo!

"O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa
Oração do início do culto, dizendo como Deus é importante!
4-Leitura Bíblica no mês de janeiro– Salmos 23-Estevão
5-Versículo do mês de janeiro para memorizar: Erik, Luisa

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.”
Salmos 23:1

Relembrando: João 3:16 – Brenda e Matheus
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria Luisa
Vamos agradecer as bênçãos recebidas e também pela vida
dos aniversariantes de janeiro?
7-Mensagem – tia Ilda

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

