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SOMOS

TODOS COMO

JUDAS

Mt. 26:20-25
Aprendemos a não gostar de Judas. Judas é sinônimo do que há de pior.
Traição é algo execrável. Não gostamos de traidores; não queremos estar perto de
traidores.
Essa conversa de Jesus com os discípulos é muito curiosa. Parece que Jesus
e Judas estão falando em código. A fala de Jesus surpreende os discípulos; Judas
não se surpreende. A afirmação de Jesus assusta os discípulos; Judas não se
assusta. A constatação de Jesus indigna os discípulos; Judas não fica indignado.
Porque Judas já tinha firmado, no segredo do seu coração, suas intenções e
ações. Ele podia ocultar de seus companheiros, mas de Jesus não tinha como
ocultar.
Judas estava decidido a entregar Jesus e isso, para o universo dos discípulos
e para Jesus, era uma traição. Trair é ser infiel, descumprir as normas ou padrões
estabelecidos entre as pessoas. Trair é abjeto.
Mas, precisa nos chamar a atenção a atitude de Jesus diante esse quadro
de traição, pois revela como Jesus age com os pecadores.
Primeiro, vemos o apelo do amor, confrontando Judas com seu pecado, assim
Ele faz conosco também. Jesus não condena, não obriga, não pune, só chama! É
como Se Ele nos dissesse, isso é pecado! Jesus nos abre os olhos para ver o que
estamos fazendo, como estamos fazendo e quais os efeitos dos nossos atos e
pensamentos.
Segundo, confronta Judas com Ele mesmo. Como se dissesse: “Judas, você
pode me olhar diante das intenções do seu coração?” Jesus tem uma intenção ao
agir assim – reflexão por parte do ser humano. Pense no que você fez! Perceba o
caráter destruidor de seus gestos, pensamentos e ações. Agindo assim, Jesus
nos traz o amor que deseja evitar a ação.
Isso se dá porque é preciso assumir que o pecado é intencional e deliberado,
como o foram as atitudes de Judas. Mesmo confrontado, se recusou a retroceder.
Assim se dá com o coração apaixonado, inebriado pelos desejos do coração que é
incapaz de conter seus impulsos e é arrastado em submissão pelos seus maus
desejos.
Falar de Judas é falar de cada um de nós. Somo traidores por essência.
Assim como judas, premeditamos pecar e o fazemos com frequência.
Contudo, Jesus continua nos convidando à olhar para nós mesmos e
olharmos para Ele.
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO – 9H

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
19 NC – Rei sublime
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Isaías 42:1-9
146 NC – Segurança do crente
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
61 NC – Ações de Graças

Saudação e Acolhimento
19 NC – Rei sublime
Oração de Adoração e Louvor
104 NC – Linda melodia
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Isaías 42:1-9
146 NC – Segurança do crente
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: “Pela graça e o primor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA
222 NC – Mais perto da cruz
Bênção
Tríplice Amém

61 NC – Ações de Graças
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Pela graça e o primor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas
DESPEDIDA
222 NC – Mais perto da cruz
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H
ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Cântico: Aclame ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura: Salmo 28
Cântico: Venha ao altar
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Te agradeço
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Mensagem: Diác. Faustino Nascimento
DESPEDIDA
Cântico: Teu amor não falha
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
A Assembleia da Igreja está reunida
hoje, a fim de ouvir, para informação, o
Relatório do Movimento da Igreja em
2019, tomar conhecimento do orçamento
para o ano de 2020 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 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.
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 06
de fevereiro, 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 10: Patrícia Chamorro Cardoso
(2229-1100); Dia 12: Danilo Venancio
Silva (2264-5677); Dia 13: Aline Freitas
Nepomuceno; Dia 14: Daniel Feuser dos
Santos Rodrigues; Dia 16: Clara
Fernandes Albuquerque (3689-4121),
Gláucia Maranhão Tavares (2552-5400),
Matheus Freitas Wamburg (3281-6658),
Monica Pereira da Silva (2537-5400) e
Pedro Barbosa Nascimento (96735-8983).
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, 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
10/01: Presb. André Ribeiro | 17/01:
Presb. Mário Filipe
Diácono
10/01: Diác. Thiago Leite e Pedro Rocha
– Estágio: Rodrigo Caldas | 17/01: Diác.
Joaber Sales, Jorge Sarito – Estágio:
Tagore Morais
Escola Dominical Adultos:
10/01: Presb. Eduardo Gouvêa
17/01: Rev. Antonio Dusi
Comissão de Saúde:
10/01: Mário Filipe e Raquel Boy
17/01: Mário Filipe e Célia Caldas
Comissão de Som:
10/01: Luiz Felipe Fiuza Cícero | 17/
01: Thiago Leite

SOLIDARIEDADE
Em meio ao caos vivido,
Existem pessoas de amor,
Que se comovem com a dor,
E lançam gotas de esperanças
Àqueles que necessitam de amor.
Dores que amenizam,
Com um simples gesto ou abraço,
Carinho nunca antes experimentado,
De pessoas carentes ou doentes,
Que rogam por mais espaço.
Sertão grandioso
De chuvas de bençãos.
Só o amor cura,
Constrói,
Conserta e acalma.
Ao Cristão que inspira,
Solidariedade que revira
Nossas mentes inquietas
Missões que valem a vida!
Para levar amor aos que esperam.
Por toda lida!
Ana Carolina Corval
*Poesia inspirada na ação voluntária dos
amigos do Sertão por nossos irmãos Júlia
Marques, Lucas Bezerra e Érika.

ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

Divisões da Bíblia
Será muito bom se você puder decorar as divisões da Bíblia e os
nomes de cada livro, na ordem em que aparecem no índice.
Familiarize-se também com as suas abreviações. Nas versões mais
modernas da Bíblia, o nome dos livros e os números dos capítulos
aparecem no alto de suas respectivas páginas, nas bordas externas.
Isto facilita muito a procura dos textos.

(Continua)

Igreja Presbiteriana de
Botafogo
1906-2021

Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030
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CULTO DAS CRIANÇAS
Boletim Dominical – ano 5 nº 49– 10 de janeiro de 2021

Intercessão: Oração em favor de outros.
“... invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás.”
Salmos 50:15
“... use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos
os homens...Isto é bom e aceitável diante de Deus...” 1 Timóteo2:1 e 3
No culto das crianças, no momento da oração, Marthinha foi escolhida para orar.
Vendo isso, Kitty cochichou bem baixinho, no ouvido do Dudu:
- Quer ver só, Dudu, como ela vai pedir para abençoar as tias, a mãe e o pai?
- E o que tem isso, Kitty? Isso demonstra
como ela é preocupada com o bem estar
.
dessas pessoas...
- Acho perda de tempo,! Ela acabou de quebrar o pé! Ela podia pedir para melhorar
rápido, podia pedir a Deus por isso. Fica pensando nos outros ... Se fosse eu que estivesse
com o pé quebrado, ia pedir para sarar depressa. Quer ver só... Escuta a oração da
Marthinha...
E Martinha foi à frente, com dificuldade por causa do pé, e orou em voz alta:
- Papai do céu, abençoa a minha amiga Kitty. Eu sei que ela tem prova nesta semana.
Ela estudou e precisa se lembrar da matéria. Ajude para que ela lembre e não fique
nervosa...
Quem não precisa de oração? Quem não ficaria feliz em saber que alguém está
orando em seu favor? Além de ser “aceitável diante de Deus” como diz a Bíblia, é uma
prova da generosidade, da amizade e do afeto entre as pessoas.Pedir pelos outro,
orar em favor de outros, dobrar os joelhos pelo irmão em Cristo, pelo amiguinho da
escola, pela família, é mostrar um amor e uma preocupação além dos nossos
interesses pessoais. Essa demonstração de amor deve acontecer em qualquer grupo
onde a gente está, mas orar pelos membros da nossa família deve ser uma prática
constante, todos os dias, “sem cessar”.
Foi isso que aconteceu quando Jesus estava neste mundo. Uma mulher
Cananéia, estrangeira, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e fez um pedido.
Não foi um pedido para ela, não foi um pedido para seu conforto, em seu benefício.
Ela pediu, com muita fé, que sua filha fosse curada. Os discípulos acharam estranho
que ela estivesse insistindo , mas a Bíblia conta que Jesus reconheceu a fé da
mulher, e a menina foi curada imediatamente.

Precisamos aprender a orar com fé, uns pelos outros, também pela
nossa família, mostrando todo nosso amor. Bjos, tia Ilda
(saiba mais em Mateus 15:21-28/1 Timóteo 2:1-7)

7-Mensagem – tia Ilda

LITURGIA:

8 – CÂNTICO – : Isabela e Inês - CRISTO ESPERANÇA (Cantata – O

Prelúdio: Davi 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 Helena
1- SAUDAÇÃO: Bem vindos no nome do Senhor!!!

Mais um domingo juntos! Muito legal estarmos aqui
através da internet para louvar a Deus!
2- CÂNTICO: Pedro e Letícia- Pedro, Tiago, João no barquinho
Pedro, Tiago, João no barquinho (3X)
No mar da Galiléia
Jogaram a rede, mas não pegaram peixe(3X)
No mar da Galiléia
Jesus mandou jogar do outro lado(3X)
Do mar da Galiléia
Puxaram a rede cheia de peixinhos(3X)
No mar da Galiléia

Plano de Deus- Mig e Meg-faixa 6)
Cristo é esperança, Cristo é esperança;
Ele é quem nos satisfaz
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz.
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim.
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim.

Oração do Pai Nosso- Tagore
Benção pastoral – Rev. Cid Caldas

Aniversariantes de janeiro
CECÍLIA CALDAS CAETANO LADEIRA

04/01

3 ANOS

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

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

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Lara

Vamos dizer para Nosso Deus como Ele é maravilhoso?
4-Leitura Bíblica no mês de janeiro– Salmos 23- Clara
5-Versículo do mês de janeiro para memorizar: Laura Heringer ,Ana Beatriz

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

Relembrando: João 14: 6 – Esther
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria -Vamos dizer ao Nosso

Deus que a semana foi abençoada e agradecer pela família , pelos
amigos e também pela vida dos aniversariantes de janeiro.

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

