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A

RELIGIÃO CONTRÁRIA A

DEUS

Mt. 26:1-5
Estamos chegando ao fim do Evangelho de Mateus, assim como está chegando ao
fim o tempo de Jesus entre os homens. A cruz se aproxima.
Como você já sabe, Jesus está em Jerusalém, seus atos e palavras neste tempo
se tornaram mais agudos, mais claros e mais intencionais. Sua palavra quanto ao Reino
de Deus ficou clara; a necessidade de arrependimento e confissão de pecados para
salvação, está patente.
Tudo isso assustou o poder religioso constituído. Eles se viram incomodados com
a possibilidade de perda de poder religioso e da ascendência política que tinham sobre o
povo.
Você vê citado o nome do sumo sacerdote – Caifás. Pouco se sabe dele, contudo,
o Antigo Testamento nos ensina que a função de sumo sacerdote era exercida por alguém
que pertencia a uma tribo específica, uma família específica e era um cargo hereditário.
Contudo, sob o domínio romano, esse quadro foi mudado. Os romanos nomeavam e
depunham sacerdotes de acordo com seus interesses. Caifás foi sumo sacerdote por 18
anos. Portanto, você há de concordar que ele foi um sumo sacerdote ardiloso,
extremamente político e colaborativo com os romanos.
Caifás sabia que, durante a páscoa, Jerusalém era tomada por muita gente. Flávio
Josefo, historiador, chega a afirmar que, no período da páscoa, cerca de dois milhões e
quinhentas mil pessoas chegavam em Jerusalém. Como você leu no texto, o plano de
Caifás era prender e matar Jesus à traição, mas só depois da páscoa – na surdina.
Uma grande lição que fica dessa triste passagem da história, além do fato de
cumprir-se o propósito de Deus em Jesus, está no fato de que o povo de Deus, a Casa
de Deus, os homens de Deus planejaram a prisão, julgamento e assassínio de Jesus.
Isso deve nos ensinar e produzir em nós algumas lições para o exercício sadio da fé:
1. Toda associação da fé com projetos políticos, termina em pecado e morte
Perceba que o sumo sacerdote, a expressão máxima do judaísmo, às vésperas da
páscoa, se dedica a fazer o mal, pensando em seus próprios interesses. Não considerou
o passado do povo escolhido do Senhor e articulou desonrar um dos mandamentos de
Deus – Não matarás.
Corremos esse risco quando permitimos a associação da fé as questões temporais
dos homens, aos nossos projetos, desejos e vontades. Quando queremos nos valer das
coisas de Deus para nossos próprios interesses.
2. Manipulações religiosas existem e precisam ser denunciadas e/ou abandonadas
Veja que o sumo sacerdote, às vésperas da maior celebração religiosa da nação –
a páscoa, a celebração da libertação escravidão egípcia por Deus, planeja o pior. Falta
sensibilidade religiosa para perceber que o Deus que libertou o povo do Egito está
atento a tudo que acontece e sabia das más intenções do poder máximo da religião.
3. É muito comum e tentador perdermos a sensibilidade à Palavra de Deus e, em
nome de Deus, promovermos o mal.
Essa tentação ronda a Igreja ao longo da sua história, mas como consequência da
vida que eu e você levamos, assim como nossos antepassados. Isso tudo deve nos levar
a pensar no tipo de fé que temos e vivemos para fugir do pecado de viver uma religião
que é contrária ao Deus que dizemos crer.
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO – 9H
ACOLHIDA E ADORAÇÃO

CULTO MATUTINO – 10H30MIN
ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento

Saudação e Acolhimento
235 NC – O anjo de paz
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Isaías 61
165 NC – Cuidado divino
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
231 NC – O primeiro Natal
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Coro Masculino: “Filho de Maria”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

Coro Masculino: “Venha celebrar a
criança luz”
Terceira vela do Advento
235 NC – O anjo de paz
Oração de Adoração e Louvor
237-A NC – A linda estrela
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Isaías 61
165 NC – Cuidado divino
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Masculino: “Filho de Maria”
Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO
231 NC – O primeiro Natal
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Coro Masculino: “Falai pelas montanhas”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA
DESPEDIDA
237-A NC – A linda estrela
Bênção
Tríplice Amém

350 NC – A palavra da vida
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO
ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Cântico: É de coração
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura: João 1:19-28
Cântico: Ele continua sendo bom
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Grande é o Senhor
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Mensagem: Rev. Antonio Dusi
DESPEDIDA
Cântico: Isaías 53
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.

CULTO DAS LUZES DA IP BOTAFOGO
No dia 24 de dezembro, quinta-feira, às
18h, celebraremos o Culto de Natal da
Igreja Presbiteriana de Botafogo. Serão
momentos de culto, comunhão e
celebração ao Senhor. Fique tranquilo
que teremos tempo e tranquilidade para
a Ceia em família. Você vem à Igreja,
celebra com os irmãos e, depois vai para
casa, celebrar com a família menor. É
fundamental que você e sua família
estejam presentes. Você pode, mas não
se esqueça de fazer a inscrição.
PROGRAMAÇÃO DE NATAL
Os coros da Igreja estão preparando uma
linda programação para celebrar o
nascimento de Jesus. A cada domingo
seremos abençoados!
Hoje – Coro Masculino
20/12 – Coro Marcello Ganter
27/12 – Coro Eulita Martins
COMEÇAMOS DOIS CULTOS PELA
MANHÃ
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.

ESTÁ NA HORA DE PREPARARMOS
NOSSOS RELATÓRIOS
O final de ano se aproxima. Já é hora de
começar a levantar os dados que deverão
compor seu relatório. Cada Sociedade
Interna deve produzir seu relatório e
encaminhar ao Conselho até o dia 15 de
dezembro. A soma do todo, comporá o
relatório da Igreja. “Conta as bênçãos,
dize-as quantas são, recebidas da divina
mão! Vem dizê-las, todas de uma vez, e
verás, surpreso, quanto Deus já fez!”
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.
ADOLESCENTES, É HOJE ÀS 18:30
Somos gratos a Deus também porque
nossa UPA tem se reunido todos os
domingos, desde o dia 03 de maio. São
19 adolescentes e pré-adolescentes que
estão juntos. Hoje tem reunião às
18h30min. Pais precisamos que vocês
deem uma força.
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 19
de dezembro, 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 13: Marcelo de Oliveira Rocha (25777071/97632-7050), Carolina Alexandra
de Almeida (3236-1662), Lucas Portes
Santos Fernandes (3518-8978/996193530) e João Pedro Marnoto Bittencourt
(3647-1009); DIA 14: Rafael Chaib Lisboa
(2543-4148); DIA 15: Izabel Cristina
Cunha do Nascimento (3215-3981/
99397-0596) e Renata Mossa Gomes dos
Santos (2561-4715); DIA 16: Adriano
Henriques Alencar Portela, Lucas Eliçon
Santoro (2295-1282) e José Vicente
Ambrósio de Melo (2551-4206); DIA 17:
Josefina Passos Ribeiro (2556-4697); DIA
18: Luisa Bustamante Tolda (11) 255330775, Rigoberto Santos de Moraes (25683026), José Marques Baía (99916-0068),
Maria Regina Huet de Baena (22683985/2570-4421), Ana Maria Benincasa
de Souza (3102-2330/98423-9504) e
Paulo César Cavalcanti (2286-8673).
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: Diác. Antônio Nóbrega,
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, Newton Martelotta, 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: 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
013/12: Presb. André Ribeiro | 20/12:
Presb. Eduardo Gouvêa
Diácono
13/12: Diác. Leonardo Medeiros, Thiago
Leite e Rogério de Andrade | 20/12: Diác.
Joaber Sales, Pedro Rocha e Jorge Sarito
Escola Dominical Adultos:
13/12: Prof. Faustino Nascimento
20/12: Rev. Diego Stallone
Comissão de Saúde:
13/12: Afia Silva e Tagore Lima
20/12: Raquel Boy, Mário Filipe e Raquel
Ribeiro

Comissão de Som:
13/12: Luiz Felipe Fiuza | 20/12:
Thiago Leite

A LUZ DO 3º ADVENTO
Alegrai vossos corações
Que é tempo de amor!
Jesus que acende a esperança
No coração do crente
Que clama com louvor!
Ele cura toda enfermidade
No tempo decorrente!
Tempo presente!
Tempo de Deus!
Deus de alegria
Contentamento e regozijo!
Alegra o coração do ferido
Inquieto e proferido!
Assim como o mudo
Não só falará,
Mas cantará com alegria,
Louvores de amor,
Por seu Santo nome!
Jesus Santo anuncia
Nos corações alegres
De quem acredita!
Com sabedoria e louvor
No dia da grande visita!
A paz reinará por toda a sua vida
Com júbilos de amor e alegria
Deus preparou para ti
Uma colorida poesia!
Ana Carolina Corval

O FRUTO DO ESPÍRITO
Rev. Éber César
VI. BENIGNIDADE
3. A BENIGNIDADE É CONCILIATÓRIA.
A benignidade de Deus pode ser vista ainda na maneira como Ele procura conciliar
os pecadores.
“Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as
suas transgressões...” (II Co 5.19).
Esta atitude benigna e conciliatória de Deus está ilustrada na parábola do Filho
Pródigo. Quando o pai deu um banquete porque o filho mais moço, pródigo, voltou
para casa, o mais velho “se indignou e não queria entrar; saindo, porém, o pai
procurava conciliá-lo” (Lc 15.28). Num tempo em que os pais eram chefes absolutos
de suas famílias, este pai poderia ter dito: “Filho, entra logo. É uma ordem!” Mas, ao
invés disso, ele falou com benignidade e ternura: “Filho, rogo-te que entres, pois se
não entrares, se estragará toda a festa.” E ainda explicou: “Tu sempre estás comigo
e tudo o que é meu é teu...” É assim que Deus lida conosco: benignamente, com
amor, e ternura.
4. FILHOS BENIGNOS COMO O PAI.
Nos textos do Sermão do Monte, citados na primeira parte desta mensagem, vimos
que se formos benignos “até para com os ingratos e maus... sem esperar nenhuma
paga”, nos tornaremos “filhos do Altíssimo”. É verdade que nós nos tornamos
filhos de Deus recebendo Jesus, Seu Filho, como nosso Salvador e Senhor (Jo
1.12); contudo, somente somos reconhecidos como filhos de Deus quando
mostramos benignidade, longanimidade, amor e todas as outras virtudes
comunicáveis de Deus e de Cristo. Vale lembrar que estas virtudes são “fruto do
Espírito”, resultado da atuação sobrenatural do Espírito de Deus e de Cristo em
nossas vidas. Nossa parte é cooperar com o Espírito, lendo a bíblia, orando, adorando,
e obedecendo.
Continua

Igreja Presbiteriana de
 Botafogo

Hoje é o dia da Bíblia!!
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
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A equipe de um só.
“Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim
ensinar aos homens , será considerado mínimo no reino dos céus ; aquele , porém
que os observar e ensinar , esse será considerado grande no reino dos céus .”
Mateus 5:19
Tia Marlucia pediu que todos fizessem uma redação, mas de um jeito diferente: as
primeiras 5 linhas seriam escritas por um aluno; as próximas 5 linhas por outro, as outras 5 , por
outro e assim por diante . Assim, cada um deveria dar um seguimento, uma continuação na
história do companheiro.
.
Vocês podem imaginar o que aconteceu?
- Rodrigo, você não me ajudou! Não consigo pensar em nada depois que você escreveu
que “o cavalo da rainha lhe deu um conselho...”. Que maluquice é essa??? Cavalo dá
conselho? , disse a Julia.
- É que eu estava inspirado! Também..., o Fábio escreveu antes de mim que “o anão
tinha um anel de pedra verde”. Eu sei lá que anão era esse e eu não sabia se esse anel era do
comandante do navio. Porque o Lucas começou a redação falando do navio. Que navio?Será que
acharam naquela expedição ao Cazaquistão que o Indiomar inventou para o astronauta?Por falar
nisso, cadê o astronauta que sumiu no resto da história?
Foi uma super briga porque cada pessoa que escrevia reclamava do companheiro
anterior porque dizia que não teria escrito assim, que a história não estava do seu agrado etc.
Ninguém gostava do que o companheiro escrevia e ninguém estava gostando de escrever. E a
história, no final, ficou muito confusa.
Trabalhos que são feitos em equipe precisam ter a colaboração e o entendimento
de todos. Para dar certo, precisa haver muitos encontros e reuniões, não é mesmo? Senão,
ninguém se entende. Quando a gente olha para a Bíblia e descobre que cada livro foi
escrito por uma pessoa diferente, dá a sensação de que um livro vai discordar do outro, ou
que vamos ler coisas diferentes e ensinamentos opostos. Afinal, cada pessoa pensa de um
jeito, não é? Mas, com a Bíblia isso não acontece, apesar de ter sido escrita por vários
autores. Uma equipe! Mas a diferença está na presença de Deus com estes homens e , por
isso as promessas feita no Velho Testamento são alcançadas no Novo. É uma equipe, mas
apenas uma inspiração que vem do próprio Deus. É uma equipe de um só!
A Bíblia é um livro escrito por várias pessoas, mas cada pedacinho que foi escrito,
TUDO foi inspirado por Deus, tudo veio de Deus e por isso ela é COMPLETA. Uma palavra
completa a outra. NUNCA acontece desarmonia.
A Bíblia é:
.
.um mapa- nos mostra a direção certa para seguir na vida.
.uma carta de amor – ela fala do amor de Deus por nós.
.um alimento- ela nos dá força para viver.
Boa leitura! Tia Ilda
(saiba mais em Mateus 5:17-20 / Gálatas 3:15-29 /2 Pedro 3:14-18/ Isaias 55:10-11)

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!!

10 – CÂNTICO – Pedro e Inês- Os livros da Bíblia
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juizes, Rute, Samuel, Samuel,
Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias,
Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias
Os trinta e nove livros então, do Velho Testamento, aqui estão
Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios,
Filipenses, Colossences, Tessalonicences, Tessalonicences, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon,
Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, João, João, Judas e Apocalipse de João
Os vinte e sete livros então do novo testamento aqui estão

Vídeo da Maria

Oração do Pai Nosso- tia Bárbara Sathler e Laurinha
1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Mais um domingo na presença
de Deus! Bem vindos, no nome do Senhor!!
2- CÂNTICO: Isabela e Inês – Ouvir e obedecer ( Cânticos
de Salvação para crianças/APEC/vol. vermelho nº10)
Ninguém deve se esquecer
Do que Deus na Bíblia diz
Mas ouvir e obedecer
Para sempre ser feliz
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria Luisa

Deus é maravilhoso e poderoso! Vamos dizer isso a Ele?
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Ester (Igreja Presbiteriana em
Olaria- Nova Friburgo) – Lucas 2:8-14
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Maria , Daniel
“Guardo no coração as tuas palavras para não pecar
contra ti.” Salmos 119:11

Relembrando: João 3:16 – Henrique
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi Benincasa
Vamos agradecer ao Senhor as bênçãos recebidas durante a
semana e pela vida dos aniversariantes de dezembro.
7-Mensagem – tia Ilda

Benção pastoral – Rev. Cid Caldas
Que sua semana seja de paz e alegria!!!

Aniversariantes de dezembro
02/12

6 ANOS

LARA ROMEU PONTES ROSA

05/12

8 ANOS

TIA CATARINA (Amigos de Jesus)

07/12

HENRIQUE COSTA HERMENEGILDO

12/12

TIA CRISTINE (Amigos de Jesus)

31/12

PAULO RIBEIRO GOMES TORRES DOS SANTOS

12 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, 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

