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GESTOS

DE AMOR FALAM MAIS DO QUE PALAVRAS

Mt. 26:06-13
Jesus está caminhando para o momento mais grave de sua existência entre
os homens. Será traído, preso, julgado, negado, crucificado. Neste contexto, a
história é interrompida pelo inesperado, pelo inusitado, pela ação e gestos de
homens e mulheres comuns que querem estar perto de Jesus.
Primeiro, veja que Jesus está na casa de um leproso. Isso é um absurdo
cerimonial. Leprosos eram imundos; viviam segregados da sociedade; não deviam
ser tocados; havia leis cerimoniais para o caso de alguém tocar inadvertidamente
num leproso. Jesus estava dentro da casa de Simão, o leproso.
Segundo, neste lugar, chega uma mulher e se dirige a Jesus. Outra atitude
estranha à cultura judaica. Mulheres não falavam a homens que não fossem de
sua família.
Terceiro, o inusitado de se jogar um precioso perfume nos pés de Jesus. O
valor do perfume representava o salário de todo um ano.
Mas todo esse quadro, esse momento, o local e as pessoas envolvidas nos
ensinam muito da sensibilidade de Jesus para conosco e da sensibilidade sincera
e necessária que precisamos ter na vida.
A primeira coisa que emerge do texto é, à luz dos homens, a extravagância
da atitude de Jesus de entrar na casa de um homem doente, rejeitado e excluído
sem olhar as suas condições. Pois, deixa claro o olhar que Jesus tem sobre cada
um de nós. Não há o que possamos oferecer ou ser, ele vem ao seu encontro
independentemente de quem você é, do seu estado ou condições.
A segunda coisa que quero destacar é a reação de Jesus diante da atitude
desprendida e amorosa daquela mulher (O evangelista João diz ser ela Maria,
irmã de Marta e Lázaro). Mas é um Maria como tantas outras. Uma mulher que
não está preocupada com desperdícios, perdas, porque não considera sua ação
como perda. Seu amor não calcula quanto vale. Na verdade, amor não pode calcular
os custos de uma relação no sentido de trocas; amor não pensa se dá muito. Amor
é a integridade do ser em favor de Jesus.
A terceira coisa que o texto nos mostra é que a nossa opinião sobre as
coisas é falha. Os discípulos viram na atitude da mulher um grande desperdício.
Acho que eles estavam certos, olhando sobre o ponto de vista do perfume, do
custo, da relação custo-benefício. Contudo, Jesus nos ensina que o senso comum
pode se enganar em relação aos caminhos do amor. Há momentos que a
extravagância de gestos como o dessa mulher demonstram a clareza, a intensidade,
o compromisso e a importância do amor.
Por último, Jesus nos ensina que há certas coisas na vida que se devem
fazer quando se tem a oportunidade sob pena de nunca mais ser possível. Os
gestos de amor tem essas características, aparecem como oportunidades únicas
em sua vida e marcam para sempre, como Jesus registra que ficou marcado para
história o gesto daquela mulher.
No meio do encaminhar de uma história que conduzia para tragédia, a
crucificação de Jesus, recebemos essa linda mensagem de amor que precisa nos
levar a refletir que há poucas coisas na vida que nos permitam deixar uma
lembrança inspiradoras – uma delas é o amor traduzido em gestos.
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO – 9H

CULTO VESPERTINO - 18H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
236 NC – Em linda noite
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO

Saudação e Acolhimento
Cântico: Eu vejo a glória
Oração de Adoração e Louvor

Leitura Alternada: 2 Samuel 7:1-17
232 NC – Pequena vila de Belém
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Cântico: Nas estrelas
Oração Diaconal de Dedicação

CONTRIÇÃO
Leitura: Lucas 1:26-38
Cântico: Venha o teu reino
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO

EDIFICAÇÃO
Coro Masculino: “Filho de Maria”
Mensagem: Rev. Cid Caldas
SANTA CEIA
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
267 NC – Precioso sangue
Comunhão

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Oceanos
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Mensagem: Rev. Diego Stallone
DESPEDIDA

DESPEDIDA
Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

Cântico: Casa de Deus
Bênção
Amém Quíntuplo

CULTO MATUTINO – 10H30MIN
“Nascente de Luz”, um Musical de Natal
Stella Junia, Joel Guimarães, Ivan de Souza, Eliéu Santiago
Narrações: Clara Albuquerque (Adaptação de “Cantando o Natal” (2014), da Igreja
Batista Itacuruçá)
Coral Marcello Ganter
Coro Feminino Eulita Martins
Coro Masculino
Crianças e Adolescentes do Departamento Infantil e da UPA

ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Quarta vela do Advento
236 NC – Em linda noite
Oração de Adoração e Louvor
09 HE – Noite Jubilosa
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: 2 Samuel 7:1-17
232 NC – Pequena vila de Belém

EDIFICAÇÃO
Narração 1: Celebrar o Natal é relembrar,
reviver e agradecer a Deus pelo
nascimento de Jesus. Ele veio para trazer
a paz entre os homens e o Pai Criador,
para nos dar amor, perdão e salvação.
Para que o Natal nasça em nós,
precisamos preparar nossos corações
para acolher com calor e simplicidade o
Deus menino, tal qual a manjedoura,
naquela noite em Belém.
1 – UM CANTO DE NATAL
Letra e música: Eliéu Santiago e Stella Junia
Coro Marcello Ganter

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO
Cântico: Nas estrelas
Oração Diaconal de Dedicação

Entre nós mais uma vez reina a paz,
renasce o amor,
E os nossos corações a uma só voz, um
só louvor,
Rendem aleluias ao menino Deus
Eis o canto angelical, e o espírito do Natal
entoa pela terra e céu!
Faz o povo relembrar desse feito
singular, e a Cristo adorar!
Entre nós mais uma vez já é Natal,
reina a paz entre os homens. Amém!

Narração 2: O Natal é momento de
encontro, de união, de festa, de
celebração. De enfeites, sorrisos, abraços
e presentes. Tantas coisas boas. Mas é
mais do que isso. O verdadeiro Natal é o
anúncio do Deus vivo entre nós. É um
convite a refletir, a nascer de novo, a
aproveitar a maravilhosa oportunidade
que Deus nos concede de sermos e
darmos o melhor de nós, a cada dia. “O
Natal nos torna mais gente”.
2 – MAIS UM NATAL
Letra e música: Eliéu Santiago e Stella Junia
Coral Marcello Ganter

Eu ontem li nos jornais chegou o tempo
de mais um Natal.
Vi na TV os presentes, na loja, vitrines
vendendo o Natal.
Ouvi velhas cantigas, montei os
mesmos enfeites na velha sala de estar.
Eu sinto algo tão diferente de tudo que
ouço e vejo aqui.
Natal tão pungente e altivo anuncia o
Deus vivo, me faz renascer!
Faz renascer um natal que me torna
mais gente e me deixa contente!
Verdadeiro e único Natal!
Narração 3: Maria foi uma mulher
extraordinária. Muito jovem, recebeu
uma missão única. Ela foi surpreendida
com o anúncio do anjo, mas se mostrou
pronta. No ventre dessa mulher, Deus
se tornou homem, para viver em nosso
meio, e nos salvar. Neste doce cântico,
Maria convida José a experimentar a paz
e a emoção daquele acontecimento, e a
sentir de todo o coração o amor e a luz
sendo gerados no seio daquela família.

3 – Canto de Maria
Letra e música: Stella Junia
Coro Feminino Eulita Martins

Deixa o olhar meigo encontrar no teu
olhar a minha paz.
Deixa eu plantar no teu coração o
mesmo dom que em mim habitou.
Sinta no simples toque da mão o Criador
que é criação.
Sinta a vida que já vive em mim
fazendo pulsar o amor que é sem fim.
Tente comigo entender o porquê de
Deus escolher a mim e a você para gerar
o amor.
Seu grande amor.
Foi demais pra conter a emoção de saber
e ouvir o anjo dizer, “De você surgirá a
luz, de você nascerá Jesus”!
Narração 4: Apesar do convite de Maria,
José preferiu deixá-la secretamente.
Mas um anjo lhe apareceu em sonho
dizendo: “José, não temas receber Maria,
tua mulher, porque o que nela foi gerado
é do Espírito Santo. Ela dará à luz um
filho e lhe porás o nome de Jesus, porque
ele salvará o seu povo dos pecados deles”.
(MT 1: 19-21) E assim, José recebeu e
amparou sua mulher, e nascendo o
menino, lhe deu o nome de Jesus. Desta
forma se cumpriu o que foi dito pelo
profeta Isaías: “Eis que a virgem
conceberá e dará à luz um filho e lhe
chamará Emanuel” (IS 7:14). Emanuel
significa Deus conosco. O Natal é Deus
conosco, é o nascimento de Deus como
homem, a marca do amor supremo por
nós, é a promessa de que ele está
presente em todo tempo e circunstância,
e nunca nos abandona ou abandonará.

4 – EMANUEL
Letra e música: Stella Junia
Coral Marcello Ganter

Deus conosco, Emanuel
Veio ao mundo para estar conosco,
Emanuel
Deus conosco, Emanuel
Trouxe a marca do amor supremo,
Emanuel
Deus conosco, Emanuel
Revelado ao mundo como homem,
Emanuel
Deus conosco, Emanuel
Trouxe a marca do amor supremo,
Emanuel
Deus conosco, Emanuel
Veio ao mundo para estar conosco,
Emanuel
Deus conosco Emanuel, Emanuel.

Narração 5: “Aleluia” é uma palavra
hebraica que expressa uma exclamação
de júbilo, de louvor. Ao avistarem a
estrela, os magos do Oriente viajaram
guiados por sua luz, e ao encontrarem o
menino, “alegraram-se com grande e
intenso júbilo. […] Prostrando-se, o
adoraram, e abrindo os seus tesouros,
entregaram-lhe suas ofertas: ouro,
incenso e mirra” (MT 2:10-11) Assim
como os magos, louvemos a Deus com
intenso júbilo, cantando Aleluias, e
ofertemos a Jesus os nossos corações.
5 – ESTRELA DE BELÉM
Letra e música: Stella Junia
Coral Marcello Ganter

Brilha Estrela de Belém, ilumina estrada
que tem resplendor
Pois leva ao amor que o menino traz, nos
traz amor
Correm pela noite magos apressados
Que presentes vão dar?
Com amor adorar o príncipe, o Príncipe da Paz
Com júbilo, com gozo os magos rendem
louvor a Deus
Aleluia, aleluia, nosso Cristo Nasceu!

Narração 6: O Natal só existe em nós se
abrirmos nossos corações, se a emoção
nos possuir, se nos tomarmos de júbilo
pelo nascimento do nosso Senhor. Se
pudermos sentir e enxergar o infinito
amor de Deus por nós, e a sua paz, que
excede todo o entendimento. Que neste
Natal possamos renovar nossas
esperanças, proclamar a Jesus como Rei
dos reis, a luz em nossas vidas, o nosso
único e suficiente Salvador. Porque, do
contrário, de que adianta essa festa; de
que adianta o natal; de que adianta esse
canto. Feliz Natal!
6 – DE QUE ADIANTA ESSE CANTO
Letra e música: Eliéu Santiago e Stella Junia
Coral Marcello Ganter
Coro Masculino
Coro Feminino Eulita Martins
Crianças e adolescentes do Departamento
Infantil e da UPA
Daniel Schmidt (Clef Ideas)

De que adianta esse canto se o coração
não se abrir,
se a voz não ficar engasgada, se a emoção
não lhe possuir?
De que adianta esse canto se você não
puder crer,
enxergar com os olhos da alma o que só o
amor pode fazer.
Que a paz reinou com a bonança, que a
luz dissipou toda escuridão.
Que hoje há esperança, no Natal nasceu
a salvação!
Que se cumpriu a promessa na vinda do
Salvador!
Que a vida seria eterna, para quem aceita
esse Salvador!
Um menino nasceu, Jesus, Rei dos Reis!
Esse menino que nasceu hoje reina,
Veio pra me dar a paz, para trazer amor,
Eu sei que ele é santo, canto Aleluias para
o Deus eterno.
Um menino nasceu, Jesus, Rei dos Reis!

SANTA CEIA
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
267 NC – Precioso sangue
Comunhão
DESPEDIDA
Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
FICHA TÉCNICA:
Direção Musical: Clara Albuquerque
Piano: Stella Junia
Contrabaixo elétrico: Mario Zazv
Trompete: Marlon Gomes
Bateria: Leonardo Pagani
Produção e Mixagem: Daniel Schimdt
(Clef Ideas)
Coro Marcello Ganter
Sopranos
Ângela Grammatico
Bianca Benincasa de Souza de Lima
Camila Manhães Fernandes Nobrega
Cirene Ferrari
Cristina Bertinotti
Elzi Lemes Scliar
Eulita Rufino Martins
Helen Heinzle Sathler
Helena Quintanilha Stallone
Ilda Marques de Andrade
Laodice Maria de Macedo
Larissa Regly Leal Ribeiro
Lucilena de Albuquerque Ramirez
Márcia Balmant Sathler Pereira
Marta Maria Barreto Isidio
Mary Angela Benford Nucci
Rebecca Heinzle Sathler
Sueli de Oliveira Amaral

Contraltos
Ana Cristina Ribeiro Rodrigues
Angelita de Arruda
Claudia Cristina Paredes Pina
Glaucia Lessa Heier
Inês Rufino Martins Jarque
Maria Emília Machado Vianna Cardoso
Marilene Duarte da Costa
Sara Celeste Manhães Sales
Schirley Regly e Silva
Sonia Regina Louro da Silva Leite
Sulamita Manhães Sales Rocha
Tenores
Esequias Costa Sales
Eduardo Gouvêa
Joaber Manhães Sales
Jorge Sarito da Silva Leite
Miguel Torres dos Santos
Vitor Camarinha da Silva
Ricardo Jorge Albuquerque Ramirez Portela
Baixos
André Ricardo de Almeida Ribeiro
Cid Pereira Caldas
David Januário de Macedo
Fabio Brochado Severino da Silva
Lisias Costa Bittencourt
Mario Filipe Bandeira Pereira
Pedro Silva de Moraes Rocha
Raner Jogemias Soares da Silva
Waltair Sathler Junior

Coro Feminino Eulita Martins
Ana Lucia Paredes Pina Caldas
Catarina Renice Galvão Wagner
Debora Cristina Szendrodi Dourado
Teixeira
Isabella Martins Jarque
Verônica Cruz Soares da Silva Raner
Rita Gabriella Lobo Arruda
Silvia Helena de Mesquita Lobo

Coro Masculino
André Ricardo de Almeida Ribeiro
Diego Stallone
Eduardo Chagas
Fabio Brochado Severino da Silva
Guilherme Scardini
Lisias Costa Bittencourt
Mario Filipe Bandeira Pereira
Pedro Silva de Moraes Rocha
Raner Jogemias Soares da Silva
Waltair Sathler Junior
William Marcos Silva Oliveira

“NASCENTE DE LUZ”, UM MUSICAL
DE NATAL
Este é o nome do musical que o Coro
Marcello Ganter nos trás hoje. As
músicas são de autoria de Stella Junia,
Joel Guimarães, Ivan de Souza, Eliéu
Santiago e nos alegram com belas
canções. Muito Obrigado Clara, Stella e
cada membro do Coro pelo ministério que
vocês realizam na Igreja.

Departamento Infantil
Ana Beatriz Albuquerque Pagani
Davi Benincasa Stallone
Helena Arruda Lenz César
Luísa Passine Sales
Maria Luisa de Almeida Leite
Pedro Henrique de Almeida Leite

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.

União Presbiteriana de Adolescentes
Daniella Martins Jarque
Leticia Paradela
Maria Luiza Buraseska
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.

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 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!”
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.
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 21: Aline Raquel Dias de Souza
(2281-4468), Mariana Alves Borges
(2553-2493), André de Souza Carvalho
Mendes Pereira (2256-4299) e Maria
Nílcia Santos (2542-3167/99503-5283);
DIA 22: Érico Cardoso Porto (98284-8683),
Erinaldia (Erika) Matos Paiva e Matheus
Pinto de Oliveira (3071-7570/996346448); DIA 23: Rodrigo Corrêa da Costa
(2548-0485/99889-2825); D IA 24:
Emanuel Emílio Mira Ruelis (2205-7250);
DIA 25: Marcelo Pereira da Silva, Ana
Cristina Pereira Custódio (2576-7643/
98853-7782), Raphael Corrêa de Deus
(2256-0205/99727-4458) e Luiza Maria
Antonio de Faria (3215-8116); DIA 26:
Raphael Ferreira Gomes (2542-0869) e
Fernanda de Araújo Munis (2295-6738).
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, Newton Martelotta, 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
20/12: Presb. Eduardo Gouvêa | 27/12:
Presb. Esequias Sales
Diácono
20/12: Diác. Joaber Sales, Pedro Rocha
e Jorge Sarito | 27/12: Diác. Faustino
Nascimento, Felipe Silveira e Leonardo
Medeiros
Escola Dominical Adultos:
20/12: Rev. Diego Stallone
27/12: Rev. Cid Caldas
Comissão de Saúde:
20/12: Raquel Boy, Mário Filipe e Raquel
Ribeiro
27/12: Mariana Sathler e Célia Caldas
Comissão de Som:
20/12: Thiago Leite | 27/12: Lucas
Bezerra

A LUZ

DO

4º ADVENTO

Pureza e paz.
Branco sublime!
Nascimento da Justiça:
Do amor Cristão.
Príncipe da Paz!
Natal de Luz!
Acende o coração
Dos justos e fiéis!
Nascimento da simplicidade.
Manjedoura de amor.
Estrelas que brilham para o futuro
De Graça e louvor!
Viva o Senhor Jesus!
Que lutou até a morte.
Sacrificou a própria origem,
Nos deu a eterna vida!
Nos tornou mais fortes!
Filho do Altíssimo!
Rei dos Reis!
É Natal!
Tempo de renascer e celebrar
Amor, paz e união!
Em todos os corações
Nesse dia de renovação!

Ana Carolina Corval

O FRUTO DO ESPÍRITO
Rev. Éber César

VII. BONDADE

É interessante notar que em todo o Novo Testamento, apenas dois homens
são chamados “bons”: José de Arimatéia e Barnabé. Teriam eles alguma qualidade
especial que nos ajude a compreender melhor o que é bondade?

1. JOSÉ DE ARIMATÉIA, HOMEM BOM E JUSTO.

José, natural de Arimatéia, cidade dos judeus, participou da fatídica
reunião do Sinédrio, o conselho judaico, em que “os principais sacerdotes e todo
o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o
condenarem à morte”, e em que “uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros,
e outros o esbofeteavam” (Mt 26.59,67). Contudo, de acordo com o relato de Lucas,
este “homem bom e justo” não concordou com o desígnio e ação dos outros (Lc
23.50-51).

E mais, no dia imediato, logo em seguida à morte de Jesus, José de
Arimatéia “tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e, tirando-o do
madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em
rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado” (Lc 23.52-53).
Continua
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Extra! Extra ! Notícias de Belém!
“O anjo, porém, lhes disse: Não temais; eis aqui vos trago boa-nova de grande alegria,
que o será para todo o povo: é que hoje vos nasceu , na cidade de Davi, o Salvador ,
que é Cristo , o Senhor.” Lucas 2:10-11
Antigamente, quando alguém queria enviar uma mensagem , usava
aves, como pombas e corvos. Não era nada eficiente. E se esse animal errasse o
caminho? E se ele fosse capturado antes de chegar ao destino?
Quando Jesus nasceu, era preciso contar para as pessoas. Todos
. seria se houvesse um jornal na época
precisavam saber as boas novas. Como
do nascimento de Jesus?
Mais ou menos 59 anos antes de Jesus nascer, o Imperador romano Julio
Cesar, criou uma publicação oficial do Império Romano chamada Acta Diurna
para informar, diariamente, para a população de todos os cantos do Império (e
de fora dele) as notícias sobre suas conquistas militares, além de assuntos de
ciência e política. Para escrever a Acta Diurna, surgiram os primeiros
profissionais de jornalismo do mundo, os chamados Correspondentes Imperiais,
que eram enviados para todas as regiões e províncias romanas para
acompanhar e escrever as notícias. Não é interessante?
E, tinha papel???? Até tinha, mas a fabricação de papel usando a
tecnologia da época era muito cara. Então esse “jornal” era publicado em
grandes placas brancas de papel e madeira (como se fosse um “outdoor”) que
ficavam penduradas nas principais praças das grandes cidades para que as
pessoas lessem de graça (quem sabia ler, é claro; e nem todo mundo sabia). Mas
as notícias eram atrasadas, porque os Correspondentes Imperiais tinham que
andar a pé ou a cavalo.
Quando Jesus nasceu, a notícia correu muito mais rápido! Se fossemos
esperar o pombo correio ou os mensageiros com as noticias, as boas novas não
chegariam nunca! Herodes não tinha nenhum interesse em noticiar que um Rei
dos Judeus havia nascido. Mas Deus providenciou a rapidez que não existia na
época enviando a noticia do nascimento de Jesus aos pastores através de uma
multidão de anjos. Os magos foram avisados por uma estrela especial. Para
Deus não há nenhum impedimento ao. aviso celestial do nascimento de Jesus.
As nossas comunicações, hoje em dia são muito mais velozes do que no tempo
de Jesus, mas nada ainda é tão eficiente quanto os anjos de Deus, ou a estrela
que foi enviada dos céus.
Beijos e Feliz Natal! Tia Ilda
(saiba mais em Lucas 2:1-20 / Mateus 2:1-12 )

LITURGIA:
Prelúdio: Pedro , Maria Luisa 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 do Matheus

1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Hoje é domingo , dia de estarmos
juntos em comunhão com Deus! Bem vindos, no nome
do Senhor!!
2- CÂNTICO: Isabela e Inês Pequenino Nenê ( Cânticos de
Salvação para Crianças vol 3 – vermelho-65/APEC)
Pequenino neném, num bercinho de palha ,
ele veio do céu porque gosta de mim
Meu amigo é Jesus, foi criança também
Foi nascer em Belém pequenino neném
Pequenino neném, num bercinho de palha,
ele veio me abrir o caminho do céu
Meu amigo é Jesus, pra levar-me pra o céu.
Neste mundo nasceu pequenino neném

7-Mensagem – tia Ilda
10 – CÂNTICO – Ester (Igreja Presbiteriana em Olaria- Nova Friburgo)
Melhor presente
Noite de paz, noite de amor,
Vamos sonhar e se alegrar,
O menino nasceu nosso Salvador,
As estrelas no céu estão à brilhar!
Trazendo a luz e vida pra você e eu.
O maior milagre aconteceu!
Papai do céu melhor presente já nos deu:
Foi Jesus o menino que nasceu,
Que nos salvou e a vida ele nos deu.

Oração do Pai Nosso- tia Julia Régis
Benção pastoral – Rev. Cid Caldas
Que sua semana seja de paz e alegria!!!

Aniversariantes de dezembro
PAULO RIBEIRO GOMES TORRES DOS SANTOS

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

12 ANOS

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

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Pedro
Vamos dizer ao nosso Deus como Ele é importante para nós!
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Davi Benincasa – Lucas 2:8-14
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Maria Luisa, Esther
“Guardo no coração as tuas palavras para não pecar
contra ti.” Salmos 119:11

Relembrando: Salmos 136:1 – Ana Beatriz , Lara
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Estevão
Momento de agradecer a Deus pela semana e pela vida dos
aniversariantes de dezembro.

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

