31 de janeiro de 2021
Ano CXV :: nº 28

SEM DÚVIDA NENHUMA1
Depois de sua morte, Jesus apareceu a eles de
muitas maneiras, durante quarenta dias,
provando, sem deixar dúvida nenhuma, que
estava vivo. (Atos 1.3a)
As colunas que sustentam um edifício de muitos andares e de grande porte
não podem ter rachaduras. Os pilares que mantêm seguras as pontes que ligam
as margens de um rio às outras têm de ser de absoluta confiança. A certeza da
ressurreição de Jesus não pode oferecer a menor suspeita, pois se Cristo não foi
ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer”
(1 Co 15.14).
E preciso garantir não só a ressurreição, mas outras coisas que aconteceram
antes e depois. São quatro verbos, um atrás do outro: Jesus morreu, Jesus foi
sepultado, Jesus ressuscitou e Jesus apareceu. Ninguém pode aparecer se não
tiver primeiro ressuscitado dos mortos. Ninguém pode sair do túmulo se primeiro
não tiver sido sepultado. Ninguém pode ser colocado no cemitério se primeiro
não tiver morrido. Os quatro Evangelhos contam essa sequência toda. O livro de
Atos reafirma o último acontecimento, das mais que comprovadas aparições de
Jesus (1.3).
Quem apareceu depois de morto não era um desconhecido. Muito menos
um espírito desencarnado ou um fantasma. Ele se deixou abraçar pelas mulheres
da Galileia (Mt 28.9). Ele ordenou que Tomé colocasse o dedo em sua mão e a mão
em seu lado (Jo 20.27). Ele comeu um pedaço de peixe assado à vista dos discípulos
(Lc 24.40-43). Ele caminhou com os dois homens de Emaús (LC 24.15).
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CULTO MATUTINO – 9H

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
17 NC - Deus Seja Louvado
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 95

Saudação e Acolhimento
17 NC - Deus Seja Louvado
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 95
122 NC - Necessitado

122 NC - Necessitado
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO

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

282 NC - A Grande Comissão
Oração Diaconal de Dedicação

282 NC - A Grande Comissão
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO
EDIFICAÇÃO
Nelson de Paula Pereira: “Salmo 37”
Mensagem: Rev. Antonio Dusi
DESPEDIDA

313 NC - Prontidão
Bênção
Tríplice Amém

Nelson de Paula Pereira: “Salmo 37”
Mensagem: Rev. Antonio Dusi
DESPEDIDA

313 NC - Prontidão
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H
ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Cântico: Vim para adorar-te

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

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

Leitura: Marcos 1:21-28
Cântico: Espelhos mágicos
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Louvemos ao Senhor
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Mensagem: Rev. Jouberto Heringer
DESPEDIDA
Cântico: Oração da Noite
Bênção
Amém Quíntuplo

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.

ASSEMBLEIA GERAL
O Conselho da Igreja convoca a
Assembleia Geral Extraordinária para
reunir-se no próximo dia 21 de fevereiro,
das 9h às 13h, a fim de Eleger Pastor
Efetivo, por um período de 05 (cinco)
anos.
Esclarecendo que qualquer ministro da
Igreja Presbiteriana do Brasil poderá ser
votado, o Conselho, contudo, resolveu, por
unanimidade, indicar à Assembleia o
nome do REV. CID PEREIRA CALDAS.
O processo de votação será encerrado às
12h30min, seguindo-se a apuração e a
declaração do resultado.
Desde já busque a orientação do Espírito
Santo do Senhor para a sua escolha.

MESAS RECEPTORAS E APURADORAS:
MESA 1 - DE “A” a “H”
Presidente: Pb. Vitor Camarinha da Silva
Malvina Salomão de Pinho
Suplente: Luzia Barbara Manganello Velloso
MESA 2 - De “I” a “M”
Presidente: Pb. Paulo dos S. Nascimento
Pb. José Vicente Ambrósio
Suplente: Diác. Faustino Nascimento
MESA 3 - De “N” a “Z”
Presidente: Pb. André Ricardo Ribeiro
Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa
Suplente: Lusinete Alves de Almeida

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS
O Conselho da Igreja durante o ano de 2020
promoveu uma criteriosa atualização do
rol de membros da nossa igreja e
continuará a fazê-lo durante este ano. Um
próximo passo necessário é a atualização
dos dados dos membros, por isso você será
contatado para conferir se suas
informações estão atualizadas. Um rol em
dia nos permite aumentar a comunhão e
o contato entre nós.
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
Já há pessoas se envolvendo com este
ministério, mas ainda há espaço para
você se voluntariar. 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 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 01: Ester dos Santos Nascimento
(4106-9438); Dia 02: Arlindo Gomes
Sales (2275-1066), Elza Antônio Mendes
, Ester Alves Leitão (2527-4369) e Pedro
Faustino Guimarães Portes Sobrado
(3253-0298); Dia 04: Micaela Yara
Ferraz Michael Campos (99151-8670);
Dia 05: Berenice Pinheiro de Macedo
(2603-4946), Manoel Costa da Silva Filho
(2275-0572) e Marcus Raimundo Soares
da Silva (2146-1339).

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), 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
31/01: Presb. Esequias Sales| 07/02:
Presb. Paulo Nascimento

Diácono
31/01: Diác. Leonardo Medeiros e Jorge
Sarito – Estágio: Glauco Wamburg |07/
01: Diác. Joaber Sales, Pedro Rocha –
Estágio: Tagore Lima
Escola Dominical Adultos:
31/01: Presb. Esequias Sales
07/02: Diác. Faustino Nascimento
Comissão de Saúde:
31/01: Mário Filipe e Raquel Ribeiro
07/02: Tagore Lima
Comissão de Som:
31/01: Paulo Nascimento | 07/02:
Marcos Victório
OLHAR DO PAI
É um olhar bondoso
Que consola e acalma!
Enriquece a alma!
Transforma corações.
O olhar de Deus
Se assemelha a de um pai para um
filho.
É olhar com cuidado
O filho perdido, desolado
Que nunca deixarás de ser amado!
É abraço no olhar!
Carinho em pensamento
É sentimento de acolhimento.
É olhar de precisão
Saber entender o não!
É Confiar e acreditar.
Se emocionar!
Nos propósitos do Senhor
Que sempre nos amará.
Ana Carolina Corval

ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César
III. PARA QUE JESUS CRISTO VEIO AO MUNDO?
No estudo anterior, vimos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o
Salvador. Consideramos também estas declarações do próprio Jesus: “Eu sou o Pão da
Vida”, “Eu sou a Luz do Mundo”, “Eu sou a Porta”, “Eu sou o bom pastor”, “Eu sou o caminho,
a verdade e a vida” e outras. Neste estudo, vamos refletir sobre o motivo e o objetivo da
vinda de Jesus ao mundo.
1. Uma das passagens mais conhecidas e confortadoras da Bíblia é João 3.16. De acordo
com esta passagem, por que motivo e com que objetivo Deus, o Pai, deu (ou enviou)
seu Filho unigênito ao mundo?
a) O motivo: _______________________
b) O objetivo: _______________________
2. No evangelho escrito por Lucas, lemos a história de Zaqueu, um cobrador de impostos
corrupto, que, sendo de pequena estatura, subiu numa árvore para ver Jesus passar.
Jesus notou seu interesse e decidiu hospedar-se com ele. Por causa disto, os líderes
religiosos da época murmuraram contra Jesus “dizendo que ele se hospedara com homem
pecador”. Como Jesus justificou sua atitude? Lucas 19.10.
3. Você conhece as parábolas da Ovelha Perdida, da Dracma Perdida e do Filho Pródigo?
Estão em Lucas 15. Jesus contou estas historietas para mostrar aos seus críticos o
quanto estava interessado em buscar e salvar o perdido. Vamos recordá-las, observando
o seguinte:
· A ovelha, enquanto perdida, esteve fora do aprisco, sem abrigo, longe dos cuidados
do seu pastor. Ver Salmo 23.
· A dracma (moeda antiga), enquanto perdida e a despeito do seu valor, não pôde
ser usada, não pôde ser útil à sua proprietária.
· O filho, enquanto rebelado contra o pai e distanciado dele, desperdiçou o que
tinha, passou por necessidades, caiu em desgraça.
Contudo, o pastor foi em busca da ovelha perdida, a mulher procurou a dracma perdida,
o pai esperou pelo filho pródigo, perdido, e, quando o viu, ainda longe, saiu ao seu
encontro, de braços abertos!
As parábolas da Ovelha Perdida e da Dracma Perdida enfatizam o empenho de Deus
e de Cristo em sua busca do homem perdido. A parábola do Filho Pródigo enfatiza tanto
o amor perdoador do Paio quanto o arrependimento do pecador e sua decisão de voltar e
pedir perdão a Deus. O filho “caindo em si, disse: Levantar-me-ei, e irei ter como meu pai, e
lhe direi: Pai, pequei...” (vs.17-18).
As buscas bem sucedidas assim como a volta do filho pródigo foram motivo de grande
alegria e muita festa, como se pode ver nos versículos 5-6, 9, 22-24 e 32. Você percebe,
então, a mensagem principal e final destas histórias de Jesus? Qual foi? (Vs. 7 e 10).
(Continua)
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CUPIM
“O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos”
Provérbios 17:22
“Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.”
Salmos 34:14
Era uma linda cadeira! Bem antiga. Devia ter mais de 70 anos. Pertenceu ao vovô
Manoel. Vovó Francisca contava que todas as noites ele acendia a luz do lampião e se
sentava naquela cadeira para ler a Bíblia para os filhos. Quando vovô morreu, Tia Elza ficou
com ela. Mas ontem aconteceu uma coisa muito estranha e perigosa. Assim que ela se
sentou, uma das pernas da cadeira quebrou. Tia Elza é tão magrinha... Como conseguiu
quebrar a cadeira?
Na verdade a madeira “esfarelou” , como
se estivesse oca, mas, graças a Deus, a
.
tia conseguiu se equilibrar e não se machucou. O culpado foi um bichinho bem
pequenininho: o cupim. Ninguém percebeu um furinho minúsculo feito por ele na madeira.
Depois que entra por esse furinho microscópico, se alimenta da parte interna da madeira e
consegue estragar facilmente um móvel por completo, antes mesmo de se perceber que ele
está lá. Que pena... Era só ter atenção e colocar inseticida, logo quando o furinho
apareceu...
Esse bichinho chamado cupim tem essa capacidade: de ir “comendo” a
madeira por dentro do móvel que vai ficando fraquinho, fraquinho, até quebrar, ao
mínimo toque. Não dá pra perceber que o móvel está fraco e oco, porque, por fora,
tudo parece muito bem.
Vamos comparar com a nossa vida? O cupim pode ser comparado com as
coisas que desagradam a Deus (o pecado). Ele entra devagarzinho, sem que a gente
perceba, de um jeito disfarçado como se fosse o buraquinho na cadeira do vovô, e faz
um super estrago. Um dia a gente fala uma palavra feia, no outro dia desobedecemos
ao papai ou a mamãe, depois maltratamos os amigos da escola, e quando vemos , só
estamos fazendo coisas erradas . Isso deixa nossa vida bem triste, e vazia, como a
madeira comida de cupim. Jesus contou uma história sobre duas casas iguais, mas
que foram construídas em dois terrenos diferentes. Uma delas foi construída em cima
de uma pedra bem forte, e a outra em cima de areia. Claro que a que estava na areia
era bem fraquinha e caiu quando chegou uma tempestade.
Precisamos ter atenção e não deixar o pecado invadir nosso coração. Vamos
construir nossa casa, a nossa vida, bem firme, enchendo nosso coração com as
coisas que agradam a Deus. Bjos, tia Ilda
(saiba mais em Mateus 7:24-27/ Lucas 6:46-49

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 do Helena / Vídeo do Matheus

1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!!Que bom estarmos juntos em comunhão
com Deus! Todos aproveitaram bem as férias?
Bem vindos, no nome do Senhor!!
2- CÂNTICO: Isabela e Inês – Toc Toc Toc ( Cânticos
de Salvação para crianças/APEC/vol. Verde nº3)
Toc toc toc, alguém me bate à porta
Toc toc toc, alguém deseja entrar
É o mal querendo um lugarzinho
Não, não, não, você não pode entrar
Toc toc toc, alguém me bate à porta
Toc toc toc, alguém deseja entrar
É Jesus querendo a casa toda
Sim Senhor, oh, vem em mim morar

6- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:Beatriz- As aulas já vão
começar! Vamos aproveitar esse momento para agradecer a Deus
pelas férias, pela nossa família e também pela vida dos
aniversariantes de fevereiro. E pedir que Ele abençoe esse ano de
aula.
7-Mensagem – tia Ilda
8- Homenagem aos alunos que irão para UPA- Estevão, Brenda, Olívia e
Henrique

9 – CÂNTICO – : Tagore- EU PRECISO DE VOCÊ
Eu preciso de você, você precisa de mim
Nós precisamos de Cristo até o fim ( BIS )
Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar ( BIS)

Oração do Pai Nosso- Brenda
Benção pastoral – Rev. Diego Stallone

Aniversariantes de fevereiro
ERIK FAZZI MARTINS

04/02

7 ANOS

ESTEVÃO CHAVES DO NASCIMENTO

12/02

12 ANOS

TIO EDUARDO ( Unidos por Cristo)

13/02

MARCO MACHADO CORVAL

21/02

2 ANOS

VALENTINA COSTA GRANJA PINZ

24/02

6 ANOS

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

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Estevão- Tudo que Deus faz é perfeito!
Vamos orar e dizer isso a Ele?
4-Leitura Bíblica no mês de janeiro– Salmos 23- Esther
5-Versículo do mês de janeiro para memorizar:

Maria Luisa , Helena , Betina , Matheus
“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.”
Salmos 23:1
Relembrando: Mateus 6:33 – Beatriz , Esther

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

