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AS

LUTAS NO JARDIM

Mt. 26:36-46
Essa passagem precisa ser lida com a intensidade emocional que Jesus
nos propôs.
Acho muito curioso o fato de que Jesus se retira duas vezes para um monte
para orar levando os mesmos discípulos. No evento da transfiguração eles não
queriam sair de lá. Foi maravilhoso, espetacular, transcendental. Mas agora, no
Getsêmani, eles perdem o interesse e dormem.
Aqui você percebe a agonia de Jesus. É verdade que aos 33 anos, ninguém
quer morrer, mas ser ainda por morte de cruz, é cruel demais. Essa luta foi muita
intensa, não foi uma simulação. Aqui Jesus aprende a lição que nós precisamos
aprender – aceitar o que não pode compreender!
Isso é uma provação no último limite. Não me diga que é só ter fé, sublimar
ou se revoltar. Cada um vive seu momento do monte da transfiguração, mas,
também experimenta o Getsêmani. Enfrentamos lutas e situações que não
compreendemos. Lembre-se que Jesus experimentou o mesmo e com os olhos
fitos em Deus, enfrentou e venceu.
Fico imaginando a solidão do sofrimento. Porque sofrimento nos deixa
absolutamente sós. A luta é sua, é pessoal, não se compartilha, divide ou se
passa para outros o sofrimento. Ele é vivido na intensidade daquilo que machuca,
incomoda e imobiliza. Jesus travou sua luta sozinho. Não tem delegação! A dor é
solitária, mas Jesus no Getsêmani ensina que é possível vencer o sofrimento.
Sofrimento passa!
Mas, em todo o quadro há algo que perpassa todo esse momento – a confiança
com a qual lida com a gravidade desse momento. Ele se dirige a Deus como o
“Aba”, o pai da intimidade do lar. A forma de se dirigir ao Pai celestial de maneira
tão infantil indica intimidade, mas acima de tudo, confiança. O Pai o ouviria e
lhe responderia. Nem sempre oramos com essa confiança. Jesus nos ensina que
a oração confiante, na intimidade do Pai é recebida, ouvida e atendida segundo
os desígnios de Sua vontade.
Finalmente, Jesus ainda nos mostra que é preciso ter coragem para
enfrentar a vida. “Levantai-vos, vamos embora; acabou a oração; vamos sair do
jardim e enfrentar a realidade”.
Falou com Deus, chorou suas lágrimas, expressou sua vontade, deixou clara
sua submissão ao Pai, agora é hora de dizer amém; acabou a oração e se ergueu
para enfrentar as batalhas da vida.
Você já esteve ou está no seu Jardim do Getsêmani, mas precisa enfrentar
a vida. Jesus a enfrentou, foi morto e ressurgiu para nos garantir a vitória sobre
as tribulações.
Você precisa orar para colocar diante do Pai suas lutas;
Você precisa confiar nas intenções de Deus.
Você precisa viver a vida em sua plenitude.
Jesus diz que é possível!
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO – 9H
ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento

CULTO MATUTINO – 10H30MIN
Saudação e Acolhimento
14 NC – Louvor
Oração de Adoração e Louvor

14 NC – Louvor
CONTRIÇÃO

Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Salmo 116
221 NC – Um vaso de bênção
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Leitura Alternada: Salmo 116
221 NC – Um vaso de bênção
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)

CONSAGRAÇÃO

CONSAGRAÇÃO

164 NC – Nome precioso

164 NC – Nome precioso

Oração Diaconal de Dedicação

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4 Cantos: “O nome Cristo”

Quarteto 4 Cantos: “O nome Cristo”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

Mensagem: Rev. Cid Caldas
DESPEDIDA

DESPEDIDA
105 NC – A certeza do crente

105 NC – A certeza do crente

Bênção

Bênção

Tríplice Amém

Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H
ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Cântico: Me Derramar
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura: Marcos 9:2-10
Cântico: Segurança
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Reina em mim
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Mensagem: Presb. Esequias Sales
DESPEDIDA
Cântico: Rompendo em fé
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!

ELEIÇÃO PASTORAL
Num ambiente de tranquilidade e
alegria, no domingo passado realizamos
a Assembleia para eleição de pastor
efetivo. Tivemos 172 votantes; Rev. Cid
Pereira Caldas obteve 167 votos (97%); 3
votos em branco e 2 votos nulos. Sendo
assim, Rev. Cid Caldas foi eleito para um
novo mandato de 5 (cinco) anos. Agora, o
Conselho receberá a ata da Assembleia
para encaminhar a documentação ao
Presbitério que tomará as medidas
necessárias à instalação do ministro.
GRATIDÃO A DEUS
Irmãos, recebo o resultado da Assembleia
com muito temor ao Senhor diante da
enorme responsabilidade que é pastorear
uma igreja como a Igreja Presbiteriana
de Botafogo. Deus tem enormes desafios
para todos nós nesta época em que
vivemos. E, seguramente, nos conduzirá
em todo tempo. Muito Obrigado pelo
carinho, envolvimento e confiança. Rev.
Cid Caldas
AGE PARA 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 para:
1. Eleger 2 (dois) oficiais presbíteros;
2. Eleger 6 (seis) oficiais diáconos;
3. Votar a concessão emerência 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.

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:

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

PLENÁRIA DA SAF NESTE DOMINGO
A SAF estará reunida hoje, às 16h no
aplicativo Zoom. É uma grande
oportunidade de comunhão em que as
mulheres da Igreja se encontram
compartilham tomam conhecimento dos
trabalhos a serem realizados e ouvem
uma palavra abençoadora. Nessa Plenária
quem falará é o Rev. Pinho Borges,
Secretário Geral da Terceira Idade da IPB.
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.
NOVA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO
Como já anunciamos para a Igreja, a fim
de colaborar com a tesouraria e destinar

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 21: Marco Machado Corval (32269491); Dia 28: Adenir Francisco Regis
(2552-0870), Márcia da Costa Barroso
Pereira (3253-6059) e Stella Nascimento
Regly Ribeiro (2565-7656); Dia 29:
Roberto Henrique Nogueira Pons (22872032); Dia 01: Ana Lilia Nogueira Lima
(2535-5388), Aurelina Bertholdo Viveiros
(2553-6219) e Sulamita Manhães Sales
Rocha (2286-0622); Dia 02: Daniel
Macedo Baraúna (3627-4580); Dia 3: Ana
Luisa Vilela de Sena Torres (2568-1145);
Dia 04: Carmen Aline Vilela de Sena
Torres (2568-1145); Dia 06: Dulcinéia
Pires (2542-8796) e Katia Moreira de
Britto Vianna dos Santos Ferreira.
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
28/02: Presb. Mário Filipe | 07/03: Presb.
Eduardo Gouvêa
Diácono
28/02: Diác. Jorge Sarito, Thiago Leite –
Estágio: Glauco Wamburg |07/03: Diác.
Marco Aurélio, Michel Jarque e Thiago Leite
Escola Dominical Adultos:
28/02: Presb. Esequias Sales
07/03: Diác. Faustino Nascimento

Comissão de Saúde:
28/02 – 9h – Mário Filipe | 10h30 – Raquel Boy
07/03 – 9h – Mário Filipe | 10h30 – Afia Mendes
Comissão de Som:
28/02: Lucas Bezerra | 07/03: Marcos
Victório

QUAL É A SUA PRIORIDADE?
Reservar um tempo para si,
Um tempo para a família.
Sem tentar diminuir
O que realmente importa.
Tempo para Deus!
Deveria ser a todo tempo.
Tempo, tempo, tempo!
Passe devagar!
Não vá depressa.
Prioridade cristã é
Àquele que preza
A vida com Deus
Em qualquer tempo!
Sem pressa.
Tempo, tempo, tempo!
Amadurecimento na fé.
Prioridade que liberta!
Se torna mais fácil. Habitual.
Tempo, tempo, tempo!
O Cristão envolvido
É calmaria encontrada.
Servir a Deus
Com todo coração!
Tempo, tempo, tempo!
Não vá na contramão.
Nos traga um sermão.
Não tão depressa...
Tempo!
É precioso!
Não volta mais!
Tempo, tempo, tempo!
Eu quero mais!
Ana Carolina Corval

ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César
VI. QUE DEVO FAZER PARA QUE SEJA SALVO?
3. Não basta reconhecer os pecados, arrepender-se e pedir perdão a Deus. É preciso
crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu Salvador e Senhor.

a) Que dizia Jesus aos Seus ouvintes quando começou a pregar o Evangelho
de Deus? Mc 1.15.

b) Que respondeu o apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos quando este lhe
perguntou: “Que devo fazer para que seja salvo?” At 16.30-31.
Note que o apóstolo não disse: “Faze boas obras” ou “Batiza-te e pratica uma
religião.” Ele disse: “CRÊ NO SENHOR JESUS!” Muitos pensam que as boas
obras, o batismo e a religião (entendida como práticas religiosas) são necessários
para a salvação. Entendem que esta é conseguida por esforço e méritos pessoais.
Mas estamos vendo que não é este o ensino da Bíblia. Leia Romanos 3.24 e 28.
Nossas obras, por melhores que sejam, são imperfeitas e insuficientes
para salvar-nos. Elas não podem ser a CAUSA da salvação. No estudo V veremos
como as obras são importantes como EFEITO da salvação.
Contudo, é preciso entender que CRER EM JESUS é muito mais do que
acreditar nas histórias acerca de Jesus. CRER é CONFIAR. É possível acreditar
intelectualmente no que se diz acerca de Jesus e, todavia, não confiar nele,
não o receber como Salvador e Senhor. Em um único versículo, Jo 1.12, o
evangelista usou os verbos CRER e RECEBER, significando a mesma coisa. A fé
intelectual não salva. É preciso crer com o coração. “Se em teu coração creres...
serás salvo” (Rm 10.9). Mas, por que não o fazer? Vou lhe contar uma história...
(Continua)

Igreja Presbiteriana de
Botafogo
1906-2021

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
Boletim Dominical – ano 6 nº 4– 28 de fevereiro de 2021

O outro filho ou, a parábola dos dois filhos.
“Andemos dignamente,...não em contendas e ciúmes; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo...”
Romanos 13:13-14
“Então, lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo; tudo o que é meu é teu...” Lucas 15: 31

Léo era o aluno nota 10! No seu boletim, sempre a nota máxima. Mas, um dia, Júlia também
tirou uma nota 10 e a tia Bia trouxe um bolo para comemorar e fazer uma grande festa. Léo não gostou
e reclamou. Ele não entendeu que outras pessoas podem ter sucesso e não só ele. Léo precisava se
alegrar com o sucesso dos outros em vez de demonstrar ciúmes. Julia e Léo eram diferentes e ela se
esforçou muito!Merecia o incentivo naquele momento.
A Bíblia ensina que o amor não combina com ciúme e Jesus contou uma história
(parábola) sobre esse assunto. A parábola do filho pródigo é super conhecida. Um pai tinha
dois filhos e um deles foi embora achando que podia viver bem, sem trabalhar, só gastando o
dinheiro que levou. Mas o dinheiro acabou, ele passou muita necessidade e resolveu voltar . O
pai ficou muito contente com essa volta e fez uma festa.
Mas, olha que coisa estranha: essa parábola está no livro de Lucas em 21 versículos no
capítulo 15 (vai do 11 até o 32 ). Mas, prestando um pouquinho de atenção, a gente percebe que
. termina no versículo 24 e, depois, tem mais 8
a história do filho que foi embora da casa do pai,
versículos contando a história do outro irmão: o irmão que ficou! Então, a parábola é de dois
filhos ! E podemos aprender muita coisa com esse outro. Pelo menos a não agir como ele, que
demonstrou não estar nem um pouco preocupado com o sentimento do pai. Vamos imaginar
como o filho que ficou se sentiu e criar um pensamento que, apesar de não estar na Bíblia, é
bem possível de ter passado pela cabeça dele?
- Estou tão cansado... Hoje foi um dia de muito trabalho no campo! O sol estava escaldante! Só
penso em chegar a casa, tomar banho e deitar na minha caminha. Desde que meu irmão foi embora, o
quarto ficou todinho pra mim! Meu pai tá tristinho... com saudades dele... mas, pra mim está ÓTIMO!
Sou o rei da casa... e do quarto! Mas... Que barulho é esse? É música?? Está tão alta que até parece
uma festa! Mas... não pode ser festa... meu pai está triste com a partida do meu irmão... Ei! Você aí....
O que está acontecendo por aqui na minha casa? Por que tanta alegria? Estou vendo até muita carne
sendo servida. O que você está me dizendo?Como é ? Meu irmão voltou? Aquele ingrato? E meu pai
está fazendo festa???Pra ele???E eu? Nunca teve festa pra mim... Eu estou sempre por aqui, sou
obediente... Porque ele e não eu?????
Quando amamos alguém, tudo o que queremos é que essa pessoa esteja feliz. Se o pai
estava feliz, porque o filho estava zangado? Será que ele amava o pai? Afinal, a Bíblia diz que “o
amor não arde em ciúmes...” Quem não ama não pode valorizar gestos de amor. E, se existe
ciúme, inveja, disputas desleais e tentativas de destruir a felicidade do outro, então não há
amor. Quem ama sabe valorizar o momento de sucesso do outro e se alegrar com ele.
Boa semana , Tia Ilda
( saiba mais em Lucas 15:11-32 / 1 Coríntios 13: 1-13/ Romanos 12:9-21)

LITURGIA:
Prelúdio:Helena , Daniela 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 tia Jeane ( Igreja Presb Américas)
1- SAUDAÇÃO: São todos bem vindos, no nome do Senhor!

8 – CÂNTICO – Isabela e Inês - A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO
( cd Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira/ faixas 4 e 14)
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém!
Oração do Pai Nosso- Tio Lucas
Benção pastoral – Rev Diego Stallone

Aniversariantes de fevereiro/ março
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

TIA ANA LUISA ( Amigos de Jesus)

03/03

DANIEL LIMA BRAGA

07/03

ERIK FAZZI MARTINS

2- CÂNTICO : Isabela e Inês – É FACIL DE ENTENDER (Cânticos de
Salvação para Crianças /AMARELO-27/ APEC)

É facil de entender, tão claro como a luz:
“Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz”.
É crer só nele agora de todo coração
Crianças sem demora aceitai a salvação.
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria Luisa (Malu)
Nosso Deus é maravilhoso e poderoso .Vamos dizer isso a Ele em
oração?
4-Leitura Bíblica no mês de fevereiro– Pilar- Salmos 96:1-6
5-Versículo do mês de fevereiro para memorizar: Maria e Maria Luisa ( Malu)

“Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria
vem pela manhã.” Salmos 30:5b
Salmos
23:1
Relembrando: Salmo 23:1
– Luisa
, Matheus , Erik
6- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: João e Bianca
Vamos agradecer Deus pela vida, pela saúde, pela
nossa família, por tantas bênçãos.
7-Mensagem – tia Ilda

7 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

