07 de fevereiro de 2021
Ano CXV :: nº 29

DUAS CONVERSAS COMPLEMENTARES1
Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com
eles a respeito do Reino de Deus. (1.3b)
Lucas conta que a conversa de Moisés e Elias com Jesus no monte da
transfiguração era “a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus,
ele ia sofrer em Jerusalém” (LC 9.31). Agora, o mesmo historiador diz que a
conversa de Jesus morto e ressuscitado em Jerusalém com os apóstolos era a
respeito do reino de Deus (1.3). Duas conversas opostas entre si. Uma fala de
sofrimento e morte, outra fala de poder e glória. Não haveria a segunda conversa
sem a primeira. O caminho da coroa passa pelo caminho da cruz. Sem o sacrifício
vicário não haveria salvação. Seria uma enorme panaceia trocar a ordem das
conversas, colocar a conversa do monte da transfiguração depois da conversa do
monte da ascensão. Não há sentido em falar de sofrimento e morte depois da
glória, — significaria glória efémera, sucesso mentiroso, fracasso absoluto. Os
profetas anunciavam ‘os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles
sofrimentos” (l Pe 1.11, NVI).
Já não era necessário preparar os discípulos para os acontecimentos da
sexta-feira sinistra. Ela já acontecera, entrara para a história e não se repetiria.
Então era necessário conversar sobre o significado da morte e da ressurreição,
sobre os eventos seguintes, sobre a ascensão, sobre a descida do Espírito, sobre
os milhares de convertidos, sobre o cumprimento da Grande Comissão, sobre a
volta do Senhor em poder e grande glória, sobre a ressurreição dos mortos e sobre
os novos céus e nova terra. Numa só palavra, tudo isso é o reino de Deus, o
assunto da segunda conversa.

1

CÉSAR, Elben M. Lenz. Refeições diárias. Viçosa;MG. Ultimato, 2011. Pág. 15

CULTO MATUTINO – 9H

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

04 NC - Culto à Trindade
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 147

Saudação e Acolhimento
04 NC - Culto à Trindade
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 147
108 NC - Aflição e Paz

108 NC - Aflição e Paz
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

315 NC - Serviço do Crente
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Asas da Alva”
Mensagem: Rev. Miguel Marques
DESPEDIDA

299 NC - Renovação
Bênção
Tríplice Amém

315 NC - Serviço do Crente
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Asas da Alva”
Mensagem: Rev. Miguel Marques
DESPEDIDA

299 NC - Renovação
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H
ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Cântico: Em espírito, em verdade

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 1:29-39
Cântico: Doce nome
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Digno é o Senhor
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Mensagem: Rev. Cid Caldas
DESPEDIDA
Cântico: Maravilhosa graça
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:
o MESA 1 - DE “A” a “H”
Presidente: Pb. Vitor Camarinha da Silva
Malvina Salomão de Pinho
Suplente: Luzia Barbara M. Velloso
o MESA 2 - De “I” a “M”
Presidente: Pb. Paulo dos S. Nascimento
Pb. José Vicente Ambrósio
Suplente: Diác. Faustino Nascimento
o 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.
ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS, DIÁCONOS
E CONCESSÃO DE EMERÊNCIA
O Conselho da Igreja resolveu convocar a
Assembleia Extraordinária para no
próximo dia 14 de março, das 9h às
12h30min, eleger 2 (dois) oficiais
presbíteros, 06 (seis) oficiais diáconos e
votar a concessão emergência ao
Presbítero Esequias Costa Sales e Diácono
Fábio Brochado Severino da Silva.
São indicados os nomes dos seguintes
irmãos:
Para o presbiterato (reeleição):
PB. EDUARDO DE OLIVEIRA GOUVÊA E MÁRIO
FILIPE BANDEIRA PEREIRA;
Para o diaconato:
Reeleição – DIÁC. LEONARDO COELHO DE
MEDEIROS E DIÁC. JOABER MANHÃES SALES.
Eleição: EDUARDO ALVES CHAGAS, GLAUCO
ANDRÉ FONSECA WAMBURG, RODRIGO PINA
CALDAS E TAGORE MARTINS MORAIS LIMA.

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.
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 06
de março, 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 07: Gabriela Dianes Moreira Teles (35793557), Luiz Felipe Moreira Teles (3579-3557)
e Paulo David Alencar da Silveira (3579-7069);
Dia 09: Belchior Martins Neves (2279-7050),
Danusa Moojen Pedreira e Sara Vieira de

Oliveira (98340-0114); Dia 10: Anália Mol
Ribeiro de Souza (2542-3600), Felipe Fonseca
Jarque (3902-2417), Larissa Regly Leal
Ribeiro e Silvania Heringer de Melo (995018897); Dia 11: Carlos Eduardo Magalhães
da Silveira Pellegrino (99698-0341), Eliane
Vicente Rodriguez (2275-3524), Gabriel
Soares da Silva (2226-5791), Julia Pereira
Martins (2259-0572) e Luthero Winter
Moreira (2274-2930); Dia 12: Deuzélia
Ribeiro Amorim Dutra (3083-7677), Estêvão
Chaves do Nascimento (3215-3981) e Katia
Regina da Silveira Barcellos (2542-5270); Dia
13: Danilo Fonseca Jarque (2424-1582),
Eduardo Alves Chagas (97390-9336) e Odila
Borges Coelho de Sousa Carvalho Braga
(2580-1403).

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), 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.
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
07/02: Presb. Paulo Nascimento
14/02: Presb. André Ribeiro
Diácono
07/02: Diác. Joaber Sales e Pedro Rocha –
Estágio: Tagore Lima |14/02: Diác. Felipe
Silveira e Faustino Nascimento – Estágio:
Rodrigo Caldas
Escola Dominical Adultos:
07/02: Profa. Lígia Portes Santos
14/02: Presb. Eduardo Gouvêa
Comissão de Saúde:
07/02 - 9h – Tagore Lima | 10h30 – Tagore Lima
14/02 - 9h – Mário Filipe | 10h30 – Afia Mendes
Comissão de Som:
07/02: Marcos Victório | 14/02: Luiz Felipe Fiuza

Alvorada
Lindas manhãs
Que acalmam e renascem.
O canto dos pássaros,
O desabrochar das flores.
Tudo é obra de Deus!
Natureza divinal.
Ar puro que respiro!
Encantamento matinal.
Obrigado, Senhor!
Por tanto que vejo e admiro!
Mais uma semana se inicia
Com propósito e alegria!
Obrigada, Senhor!
Por mais um dia!
Vida alegre assim sigo,
Vivo junto com Deus!
Em harmonia persigo.
Inspiro gratidão.
O nascer do dia milagroso
Que Deus nos deu.
Ana Carolina Corval

ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César
III. PARA QUE JESUS CRISTO VEIO AO MUNDO?
4. Isaías 53, no Velho Testamento, é uma das profecias mais completas e claras acerca
de Jesus e sua missão no mundo. Sugiro que você leia este capítulo todo em casa. Aqui,
vamos ler apenas os vs. 4 a 6. Note o seguinte:
. “Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas...” (v. 6a). O texto nos identifica
a todos com a ovelha perdida da parábola de Jesus. A rebeldia e o pecado nos
desgarraram... “As vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus...” (Is
59.2).
. “Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos” (v. 6b). Para nos
salvar e nos levar de volta a Deus, Jesus teve que assumir a culpa dos nossos
pecados e pagar por eles. “Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas
nossas iniquidades” (v. 5).
. Os sacrifícios de ovelhas e bodes em Israel, no tempo do Velho Testamento, eram
representativos do sacrifício de Cristo. Os sacerdotes impunham as mãos sobre os
animais e assim, simbolicamente, passavam para eles os pecados do povo. A morte
dos animais era expiatória; eles morriam pelos pecados do povo (Levítico 5.17-19).
Daí a expressão “bode expiatório”, que aparece em Números 5.8.
5. Certamente, João Batista, precursor de Jesus, tinha estes textos e conceitos em
mente quando testemunhou acerca de Jesus. Que foi que ele disse? João 1.29.
6. Todavia, é preciso entender que os sacrifícios animais do Velho Testamento, por si
mesmos, não expiavam a culpa do pecado. Não eram mágicos. Os pecadores eram
perdoados por causa de sua fé no que aqueles sacrifícios representavam, ou seja, o
sacrifício futuro, único e perfeito do Messias, do Cristo, do Cordeiro de Deus. Por isso,
o Novo Testamento enfatiza a superioridade do sacrifício de Cristo em relação àqueles
do Velho Testamento. Veja, por exemplo, Hebreus 9.11-14. Desta passagem, destaco
as frases seguintes:
. “Se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os
contaminados, os santificam... muito mais o sangue de Cristo, que... a si mesmo se ofereceu
sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência... para servirmos ao Deus vivo!”
7. Agora, leia I Pedro 2. 21-25. Note principalmente estas declarações:
. “Cristo sofreu em vosso lugar... carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os
nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas
chagas, fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora, porém, vos
convertestes ao Pastor e Bispo da vossa alma.”
8. Você entende e crê que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos?
Quando a Bíblia diz: “Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas... mas o Senhor fez
cair sobre Ele a iniquidade de nós todos” (Is 53.6), você se inclui, seja para reconhecer os
desvios de sua vida, seja para crer que Jesus já pagou pelos seus pecados? Fique pensando
nisso...

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS
Boletim Dominical – ano 6 nº 01– 07de fevereiro de 2021

Elefantes e pandas.
“Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa
contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós; acima de
tudo isso, porém, esteja o amor,que é o vínculo da perfeição.”
Colossenses 3:13-14

Clarinha fez uma coisa que magoou o Roger. Ele ficou muito triste com isso, mas ela
se arrependeu, verdadeiramente, e pediu perdão. Então, já era tempo do Roger esquecer.
Porque perdoar é esquecer...
- Eu já perdoei a Clarinha... Aprendi na Igreja que perdoar é esquecer. Mas acho que
não sei esquecer, porque minha memória é de elefante.
- Roger, você está enganado em duas coisas. Primeiro: memória de elefante serve
para o elefante. São animais que, para sobreviver são capazes de armazenar muitas
informações. Por questão de sobrevivência, os elefantes caminham vários quilômetros em
busca de água e comida e conseguem memorizar exatamente os locais onde conseguiram
.
seus suprimentos, mesmo após percorrer distâncias
enormes. Você não é um elefante e
não tem as mesmas dificuldades. E, segundo: não dá para “deletar” as lembranças do seu
cérebro como num computador! É impossível! É claro que você se lembrará do fato, do que
aconteceu, mas, se você perdoou a Clarinha, não vai se lembrar com tristeza ou mágoa,
mas, sim, como uma experiência que serviu para o aprendizado. O que você vai esquecer é
a mágoa e não vai guardar sentimento ruim no seu coração. Entendeu? Você e a Clarinha
precisam trocar a memória de elefante pela docilidade dos ursos-panda. Que tal?
Elefantes e pandas??? Essa história da Clarinha e do Roger não se passa com os
bichos numa floresta, mas acontece toda hora entre nós, os seres humanos. Jesus
mostrou várias vezes como é gostoso perdoar e ser perdoado, como faz bem para
nossa alma e para os nossos relacionamentos! Ressentimento e mágoa deixam nosso
coração pesado, e é muito bom estar em paz, ter muitos amigos.
Jesus estava jantando na casa de Simão quando uma mulher entrou sem ser
convidada e chorava muito. Foi para perto de Jesus e começou a homenageá-lo
(ungindo Jesus com perfume caro e beijando seus pés). As pessoas conheciam essa
mulher como “pecadora” e estavam tão preocupadas com as coisas erradas que ela
fazia que nem notaram que seu choro e a homenagem que fazia eram demonstrações
sinceras e verdadeiras de arrependimento e humildade. Mas Jesus disse: ”Perdoados
são os teus pecados. A tua fé te salvou; vai-te em paz.”.
É... As pessoas sabiam usar mais a memória de elefante do que a docilidade
dos ursos-panda.
Bjos, tia Ilda
(saiba mais em Lucas 7:36-50/Mateus 18:21-35 /Marcos 11:25-26/ Colossenses 3:12-17)

LITURGIA:
Prelúdio:Pedro e Letícia- 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!!

8 – CÂNTICO – Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria em Nova
Friburgo) - Nossa Missão
Desde o ventre da minha mãe
Já me conhecia
Antes que eu nascesse
Jesus me escolheu
Hoje a minha vida
É para o seu louvor
Sigo anunciando o seu eterno amor

Grato eu estou Senhor
Porque me confiaste
A missão de proclamar o seu eterno amor
Mesmo sendo tão pequeno
Me deste autoridade
De em seu nome anunciar
A paz e a liberdade

Aonde mandar eu irei
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar, para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso Salvador

Vídeo dos alunos 2021( autoria – Sra Elenice Arruda- SAF)
1- SAUDAÇÃO: Bem vindos, no nome do Senhor!!!

Oração do Pai Nosso- Tia Mariana
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
Nosso Deus é maravilhoso. Vamos dizer a Ele?
4-Leitura Bíblica no mês de fevereiro– Maria- Salmos 96:1-6
5-Versículo do mês de fevereiro para memorizar: Daniel, Clara

“Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria
vem pela manhã.” Salmos 30:5b
Salmos
Relembrando: João 14:6
– Rev.23:1
Cid, Esther, vídeo da tia Jeane
6- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Pedro Henrique
Momento de gratidão a Deus pela nossa vida e também pela
vida dos aniversariantes de fevereiro.
7-Mensagem – tia Ilda

Benção pastoral – Rev. Diego Stallone

Aniversariantes de fevereiro
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

ERIK FAZZI MARTINS

"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

