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IGREJA

BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Candidato
Lic. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Rev. Miguel Marques Rodrigues, Rev. Cid Pereira Caldas, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, 

Diáconos
Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, Leonardo Coelho de Medeiros, Michel Beltrão Jarque.

Diáconos Eméritos

Antônio de Oliveira Nóbrega, José Marques Baía, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega.

Escola Dominical
Crianças: Desde o berço até aos juvenis, nossos pequeninos se reúnem em diferentes 
classes, que funcionam no EFOC - 3º andar e, como UCP - Botafogo, desenvlvem 

diferentes atividades, sob a Coordenação Geral de Ilda Marques de Andrade.Adolescentes: EFOC - 3º andar :: Orientador: Lic. Diego Brito Stallone de Lima.

Moços: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales.
Adultos: Classe I - 1º andar :: Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de 

Oliveira Gouvêa e Luzia Soltesz.Membros Novos: 1º andar :: Orientadora: Stila de Sousa.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h00 às 17h00, no Salão 

Social - 2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h00, nas casas dos Adolescentes.   

UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br
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BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Pastor Auxiliar

Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Diáconos

Diácono Emérito: Antônio de Oliveira Nóbrega

Escola Dominical

Adolescentes: 3º andar :: Orientador: Rev. Diego Brito Stallone de Lima.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 3º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues - 2º andar

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h, nas casas dos Adolescentes.

   UMP - União de Mocidade Presbiteriana
Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques 
Rodrigues - 2º andar.

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

Pastor Emérito

Rev. Miguel Marques Rodrigues

1906 - 2017

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Faustino do 
Nascimento Filho, Joaber Manhães Sales, Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques 
Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega 
(Emérito), Michel Beltrão Jarque, Pedro Silva de Moraes Rocha e Rogério de Andrade.

Crianças: Orientadores: Ilda Marques Andrade e Indiomar Crosoé de Oliveira Selau
   09h30min - Culto das crianças - 4 a 12 anos / Berçário/ Maternal - 0 a 3 anos
   10h15min - Abertura EBD - 3 a 12 anos com ensaios para eventos 
   10h45min - Lanche e espaço para comemoração de aniversários 
   11h até nal do culto matutino: Classes da EBD 3 a 12 anos :: Berçário -0 a 2 anos 

Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, Pb. André Ricardo de 
Almeida Ribeiro, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, Pb. Mário 
Filipe Bandeira Pereira, Pb. Paulo dos Santos Nascimento, Pb. Paulo Severino da Silva 
(Emérito) e Pb. Vitor Camarinha da Silva.

Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h às 17h no Salão Rev. 
Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 16h no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

Adultos:
   Classe I - 1º andar :: Orientadora: Luzia Soltesz e Elenice Arruda.
  Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa e Lígia Portes 
Santos.
   Fundamentos da Fé Cristã - 1º andar :: Orientadores: Gilson Passos de Oliveira e Pb. 
José Vicente Ambrósio de Melo

Domingos, de 9h30min às 12h, no 3º andar
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 18h no Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues

Jovens: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales, Faustino Nascimento, Luzia 
Velloso, Julia Marques e Tagore Martins.



Para Pensar
QUEM É JESUS PARA VOCÊ?

Mt 16:13-16

Veja que este quadro se dá em Cesareia de Filipe. Não passe muito depressa por esta
informação porque ela é importante para entender as palavras de Jesus.

Cesareia ficava a cerca de 50 quilômetros do mar da Galileia, para a região nordeste. Ali
era um grande centro de associações religiosas. Era repleto de templos do antigo culto a Baal
como adorado na Síria. Mas estes não eram os únicos deuses adorados ali. Numa caverna perto
da cidade, havia a lenda de que o grande deus da natureza – Pão, havia nascido ali. Não para aí.
As mais que conhecidas lendas dos deuses gregos eram reconhecidas, reverenciadas e adoradas
por ali. Para completar o quadro, em Cesareia de Filipe foi construído um gigantesco templo, todo
de mármore branco para adoração de César. Ou seja, era uma cidade extremamente religiosa,
mas voltada para um forte sincretismo religioso.

Sincretismo é a deturpação e mistura religiosa que amálgama crenças, ainda que sejam
absolutamente antagônicas. Misturar conceitos religiosos traz mais confusão e não produz
verdadeira espiritualidade. É mentira que todos os caminhos levam a Deus! É mentira dizer que
não há religião errada, todas estão certas porque propugnam pelo “bem”! Isso não é verdade!

A mensagem salvadora de Jesus é única, verdadeira e exige exclusividade, pois ele é “o
caminho, a verdade e a vida”. O único caminho para chegar a Deus é através de Jesus. Será que
os discípulos estavam entendendo isso?

Jesus faz uma pergunta que não era retórica; não tinha a intenção de colher elogios
fáceis. Era uma pergunta, cuja resposta, demonstraria se eles entenderam quem ele era; Jesus
teria a certeza de que seus discípulos realmente o reconheceram como aquele que ele
verdadeiramente era. Portanto, ao perguntar: “Quem diz o povo ser o Filho do Homem”? Jesus
estava fazendo uma pergunta crucial. Na verdade, Jesus está colocando a prova os seus discípulos.
Será que eles criam em quem Ele verdadeiramente era?

Foi em Cesareia de Filipe que Jesus dá um “xeque-mate” em seus discípulos. É agora,
este é o momento da decisão. Quem eu sou para vocês?

Aí vem as misturas sincréticas e a confusão quanto a pessoa de Jesus. Para uns, a
reencarnação de João Batista. Conceito religioso muito antigo, repetido muitas vezes e que é
mentiroso, pois a Palavra de Deus nos diz: “aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo, depois disto, o juízo”. (Hb 9:27) Portanto, se vocês creem em Jesus como um reencarnado,
ainda que de uma grande figura, vocês não entenderam nada!

Outros o viam como o grande profeta Elias ou o precursor do Messias. Outros o viam
como o profeta Jeremias. Esse era o veredicto das multidões. Muito longe da verdade, da realidade
e de quem verdadeiramente era Jesus. Queriam interpretá-lo por semelhança, não por
singularidade. Se você procura estabelecer através do seu mundo conhecido quem é Jesus, você
fatalmente cairá em erro. Porque Jesus é único na história, no tempo e na vida daqueles que
nele creem.

Mas, o foco da pergunta de Jesus eram seus discípulos – Quem vocês dizem que eu sou?
Diga aí! Você que está lendo este texto, responda a Jesus!

Pedro faz uma confissão maravilhosa – Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo! Pronto, numa
frase está expressa a correta visão de quem é Jesus. Pedro entendeu! Era verdadeiramente
discípulo de Jesus. Ele revela que descobrira pessoalmente a Jesus. Porque conhecer e crer em
Jesus é uma descoberta pessoal.

Rev. Cid Caldas



SETE MOTIVOS PARA ABANDONAR SUA IGREJA
Lucas 24.13-35
(Continuação)

Autor: Pr. Franco

5O MOTIVO: PERDA DA ESPERANÇA – VS. 20-21

“Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de

redimir a Israel; mas, depois de tudo isto, é já este o

terceiro dia desde que tais coisas sucederam”.

Naquela época os defuntos eram colocados em cavernas e não enterrados,

como fazemos hoje em dia, e a morte era oficialmente confirmada somente após

três dias do sepultamento. Tudo isso para evitar que alguém fosse enterrado vivo,

pois não tinham como diagnosticar os casos de morte aparente. Mas, depois de

três dias, a morte era decretada e acabava-se qualquer raio de esperança dos

amigos e parentes.

Cleopas e seu amigo haviam depositado todas as suas esperanças em Jesus,

mas ele morreu. E, após três dias do seu sepultamento, suas esperanças se foram.

Muitas pessoas abandonam suas igrejas porque perderem a esperança. Toda

igreja passa por crises e nestas épocas, ao invés de procurar levantar o moral dos

membros, muitos se apresentam como profetas, “Profetas-Só-De-Coisas-Ruins”,

sempre anunciando que “há uma nuvem escura sobre a Igreja”, que Deus “está

pesando a mão”, que “há pecado na igreja”, etc, etc e tal.

Desconhecem a história da Igreja Cristã, que já passou por verdadeiras

crises e superou cada uma delas, pois “Maior é o que está em nós, que aquele que

está no mundo”. Esquecem que “... em Cristo, somos mais que vencedores”.

As coisas andam feias em sua Igreja? Arregace as mangas e ajude aqueles

poucos que ainda estão lutando. Se você parar de reclamar, já está ajudando.

Mas, se resolver colocar a mão na massa, a coisa vai!

Mesmo que sua Igreja já tenha morrido, Deus a pode ressuscitar, pois, no

dicionário de Deus não consta a palavra IMPOSSÍVEL.

A esperança é a última que morre, mas, quando morre, mata o homem.

Cuide-se para não perder a esperança! Olhe sua Igreja com olhos espirituais;

procure ver o que ela será, pela graça de Deus e não sua situação atual.



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. Compartilhamos o amor de
Cristo, cuidamos uns dos outros 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.

CANTATA ERAM DOZE
É hoje, às 18h vamos ter aqui em
nossa Igreja um musical falando
da história e mensagem que nos
deixaram os 12 discípulos de
Jesus. Oportunidade de reflexão
sobre o tipo de discípulos que
temos sido. Será realizada por um
grupo de homens de nossa Igreja
e promete trazer momentos de
profunda reflexão.

FESTA JULINA
Nossa tradicionalíssima Festa
Julina acontecerá no próximo
dia 06 de julho, a partir das
15h. Como sempre, pela
gentileza e instrumentalidade
de nossa irmã Mariúza e
nosso querido Paulo Davi,
nossos adolescentes estão
coordenando esta festa cujo
objetivo é um só – comunhão.
Registre aí:

Local - ICE - Instituto Carioca de
Educação
Endereço: Rua São Salvador, 49 -
Flamengo, RJ
Horário: 15h às 20h - Data – 06
de julho

CONFRATERNIZAÇÃO DA
SAF COM A UPH
Será no dia 13 de julho no hall
do hotel Ibis Copacabana.
Faça sua inscrição com
Solange Ribeiro. Investimento
$ 20,00.

DIA DO AMIGO
A UPA vai celebrar o dia do
amigo no sábado, dia 20, às
16hs. Tempo de encontro, de
celebrar as amizades, de
descobrir novos amigos e
renovar laços que tanto nos
abençoam. Feliz é aquele que
cultiva a amizade. Fale com o



Rev. Diego para saber como
será e o que te espera!

MÁQUINA DE CARTÃO DE
DÉBITO
O Conselho da Igreja sensível
ao apelo de irmãos que tem
tido dificuldade em trazer
seus dízimos e ofertas tendo
em vista o fechamento da
agência bancária perto daqui,
adquiriu uma máquina de
débito para facilitar a entrega
de dízimos e ofertas. Esta
máquina está localizada na
entrada da Igreja sob a
administração da Junta
Diaconal. Se você desejar
utilizá-la, se dirija a um dos
diáconos, faça sua
contribuição diretamente na
conta da Igreja, retire o
recibo, coloque num envelope
e consagre ao Senhor no
momento do ofertório. Somos
um povo fiel a Deus!

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se
no dia 06 de julho, sábado. Se
você deseja se tornar membro
da Igreja, fale com os pastores,
quem sabe não está na hora
de você tomar essa decisão.

REUNIÃO DE ORAÇÃO

Todas as terças-feiras,

começando às 19h, nossa

igreja, sob a liderança da UPH,

se reúne para orar. Nesta

oportunidade oramos por

nossas vidas, pelos nossos

pedidos de oração e uns pelos

outros. Você é convidado para

vir ter comunhão e colocar

diante do Senhor as suas

petições.

MOTIVOS DE ORAÇÃO

Oremos por nossos irmãos e

irmãs e colocá-los diante do

Senhor. 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. DESEMPREGADOS;

2. ENFERMOS E IDOSOS: Claudia

Giordano Barbosa, Clemente

Fontenele (filho da Natália)

Eliane Cristina Soares, Ivanete

da Silva de Carvalho, Jaira



Botelho Moura, Marcos Muniz,

Maria Aparecida (mãe Diác.

Jorge Sarito), Naly Miranda

(idosa), Peggy Barbetta Soares,

Rogério dos Santos Gil (saúde),

Stila Borges Coelho de Sousa

e Thor Barros.

3. PROBLEMAS FAMILIARES;

4. MISSIONÁRIOS;

5. OUTROS MOTIVOS;

6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES

Hoje: Mary Angela Benford

Nucci (2295-8409).Dia 02:

Gabriel Regly Leal Ribeiro

(2565-7656; Dia 04: Ivanete da

Silva de Carvalho (2541-8641);

Dia 06: Caprice Marie Keys

(3215-5981).

ESTEVE CONOSCO

Tivemos o prazer de receber em

nossa Igreja no domingo

passado nossos irmãos Eroisa

Tinoco da Silva e Nilo Nonato

de Araujo. Que Deus os abençoe

e que possamos vê-los outras

vezes.

ESTACIONAMENTO PARA
QUEM VEM À IGREJA
A Igreja mantém convênio com
o estacionamento localizado na
Rua da Passagem, 120. Você
que vem à Igreja tem o direito
de pagar o valor único de R$
12,00 pelo período total
compreendido pelo horário do
culto. É preciso que, assim que
entrar, você informe que está
vindo para a Igreja e que faz
parte do convênio da Igreja com
o estacionamento.

CUIDADO COM O CULTO
Irmãos, a Junta Diaconal nos
lembra sobre a necessidade de
termos o cuidado de desligar o
celular ou silenciá-lo durante
os cultos. Não se deixe dominar
pelo aparelho, nem permita que
o som lhe atrapalhe a cultuar
ao Senhor. Lembra? Adoramos
ao Senhor em espírito e em
verdade.

CONTRIBUIÇÕES PARA A
IGREJA

Banco Bradesco

Ag. 2509

Cc.: 0010012-9

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30



                PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Mário Filipe

Diáconos: Faustino Filho, Michel Jarque,

Joaber Sales

Recepção: Manhã: Sonia Leite e Ana

Benincasa

Noite: Izabel Nascimento e Deuzélia Dutra

Música:Stella Junia/ Quarteto Alma

Noite: Eterna Mocidade

Assistência Médica:Dr. Mário Filipe e Enf.

Silvania

Som: Paulo Nascimento

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Faustino Filho, Michel Jarque,

Joaber Sales

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia

Mendes

Noite: Ana Benincasa e Marcia Nóbrega

Música:Stella Junia/Coro Marcello Ganter

Noite: Stella Junia/Coro Marcello Ganter

Assistência Médica:Dra. Mariana Sathler e

Enf. Silvania

Som: Marcos Victorio

Domingo

09h30min - Escola Dominical

10h30min - Culto ao Senhor e Dinâmica Infantil

16h00min - Ensaio Coral

18h00min - Culto ao Senhor

Terça-Feira

09h00min - SAF - Oficina Artesanal

19h00min - Reunião de Oração

Quarta-Feira

15h00min - Palavra e Oração

Sexta-Feira

15h00min - Encontro com a Bíblia

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Quarteto 4 Cantos: “Em honra
e louvor”

Saudação e acolhimento
11 NC – Trindade Santíssima
Oração de adoração e louvor
44 NC - Louvores ao Senhor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 34
128 NC – Comunhão Preciosa
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4 Cantos: “Habita em mim”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
105 NC – A Certeza do Crente
Oração Diaconal de Dedicação

Quarteto 4 Cantos: “Aqui é seu lugar”

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4 Cantos: “Abrigo em meio ao
temporal”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

287 NC - Igreja, Alerta!
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Quarteto 4 Cantos: “Tudo novo”



IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
Rua da Passagem, 91 – Rio de Janeiro

CANTATA “ERAM DOZE”
Autor: Guilherme Kerr e Amigos

Narração: Musicais da Cris e Cid Caldas

30 de junho de 2019 – 18h

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Quero subir
Saudação e acolhimento
Cântico: Estrela da Manhã
Oração de adoração e louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 103:1-14
Cântico: Deus é Deus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Cântico da Colheita
Oração Diaconal de Dedicação

CANTATA

“ERAM DOZE”

Esta é uma noite especial. Especial porque queremos convidar você a uma das
mais fascinantes experiências. Vamos fazer uma viagem no tempo! Vamos voltar
ao tempo bíblico e daremos um passeio nas páginas das Escrituras nos dias do
Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando Deus visitou a humanidade, e a
afirmação do seu amor eterno para providenciar-nos a salvação.



Teremos a oportunidade de estudar alguns dos ensinos de Jesus. Vamos conhecer
os doze. Sim, os seus doze primeiros discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus. Nós
os conheceremos um a um. Teremos a oportunidade, de alguma maneira, de nos
identificarmos com eles. Poderemos ver aquilo que cada um deles representou
na constituição do Evangelho de Cristo. Certamente será uma das mais magníficas
experiências para cada um de nós. Vamos voltar aonde tudo começou.

1 | ANTES DE COMEÇAR

Antes de começar, ouça com atenção
Hora de se pensar, pés no chão
Chega de “ouvi falar”, basta de “ouvi dizer”
O tempo é de avaliar, compreender

Antes de começar, ouça com atenção
Hora de se pensar, pés no chão
Não adianta crer só de segunda mão
O tempo é de avaliar, ser cristão

Para seguir Jesus, como Tiago e André
Crendo, apesar de dúvidas, como o fez Tomé
Obedecer Jesus, como Pedro e Bartolomeu
Andar na sua luz, qual Tiago, filho de Alfeu

E o que mais dizer de João e de Mateus
Felipe, o zelote Simão, Judas Tadeu
Gente que Deus usou, simples e tão comum
Gente que Deus chamou. Alguns.

Temos lido a história dos discípulos. Sim, a gente sabe que são 12! Os primeiros
seguidores, os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois
bem! Alguns eram pescadores. Estavam acostumados às tempestades, às
intempéries. Rudes, na verdade, mas homens corajosos o suficiente para
aceitarem o desafio de um novo projeto de vida.

Um deles, era cobrador de impostos. Mateus, o cobrador de impostos que resolveu
seguir a Jesus. Há também um militante político: Simão, o zelote. É inconfundível,
esse Simão zelote! Dentre eles um se chamava André!

André! O conhecemos por André, o divulgador.
André, tem sido uma inspiração para o povo cristão através dos tempos, de

todos os séculos. Foi o primeiro a seguir a Jesus quando ele o convidou e foi logo
chamar seu irmão, Simão Pedro.

André, precisa ser uma inspiração para todos nós. Há milhares de cristãos
sinceros que fazem o que André fez – Levar outros a Cristo; falam de Jesus e
conduzem outros a Jesus. São as pessoas que se empenham em levar a boa nova
do Evangelho a todos os que ainda não conhecem a Jesus. São as pessoas que
testemunham de Jesus.



2 | ANDRÉ DIVULGADOR

Dentre todos o primeiro,
Não que fosse o melhor.
Dedicou-se por inteiro,
Ao ouvir de Cristo a voz.

Pois já havia contemplado
No batismo no Jordão
- És meu filho, meu amado.
Voz do céu. Confirmação.

Era André seu nome. Rude pescador
Não só de peixes, também de homens.
Pelo toque do Senhor.

Era André seu nome. O divulgador.
Mais que um judeu, cidadão do mundo
Na magia do amor.

Sem temor André falava a respeito de Jesus
Pedro, seu irmão, levara ao encontro dessa luz
E será pra tanta gente, um menino, peixe e pão
Para André suficiente. Viu em Cristo a solução

Simão Pedro! Pedro lembra pedra, rocha, coisa firme, consistente. Sim, Simão,
a ele foi revelado que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ele o declarou diante de
todas as gentes. Não se envergonhou disso. Confessou a Jesus.

Simão, tantas evidências deu de que amou de fato o Senhor Jesus, o Mestre.
Precisamos reconhecer isso, mas Pedro era impetuoso, ousado, firme, corajoso.
Muitas vezes, Pedro, era tão obstinado! Confiava tanto em si mesmo, que se
esquecia de depender do Senhor e da graça do Senhor. Ah, Simão Pedro, ainda
hoje há muitos que padecem desta mesma condição: confiam tanto em si mesmos
que se esquecem de depender do Senhor. Acham que podem, de fato, conquistar
as coisas. Que podem, de fato, preservar valores em suas vidas apenas pela sua
própria ousadia e intrepidez.

Simão Pedro, tenho a dizer-te, que conheço a tua história melhor do que tu a
conheces. Sei de coisas que tu ainda não sabes. Simão, terás de passar por uma
profunda experiência de quebrantamento. Serás tentado, e ainda que tu não
acredites agora, Simão Pedro, tu negarás o Senhor, teu Salvador. Tu o negarás
por 3 vezes. Sim, tu o farás, Simão.

Mas, Simão, aquieta-te! O teu Senhor vela por ti. Satanás pediu a tua vida para
cirandar contigo, mas o teu Senhor ora por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu
serás preservado. Mais que isso. Chorarás amargamente, Simão, nisto tu és
uma inspiração para tantos que fracassaram, tantos que caíram, tantos que foram
ao rés do chão e chegaram mesmo a negar o Senhor, mas para os quais há



esperança de serem restaurados, levantados de novo. Amam ao Senhor, mas
foram fracos ao ponto de o negarem. Simão tu serás restaurado, mas terá de
passar por uma profunda transformação. Simão, a pedra, vai ceder. Tu terás de
jogar-te aos pés do teu Senhor, quebrado, para que possas experimentar a tua
restauração.

3 | DIÁLOGO - CRISTO E PEDRO

Pedro:
Não te negarei. Te seguirei até o fim.
Nunca voltarei atrás. Serei fiel.
Mesmo que todos queiram fugir
Ou se arrependam de te seguir.
Jesus, meu Mestre, eu jamais te deixarei.

Jesus:
Ai, amado meu,
Como a peneira escolhe o grão,
Assim o mal te escolheu
E o inimigo cobiçou teu coração.
Mas orei por ti, roguei ao Pai
Intercedi em teu favor
Pra que tua fé não fosse em vão,
Valesse o tempo de aflição
E suportasse a provação.
Roguei por ti. (3x)

4 | PEDRO, PEDRA

Jonas foi seu pai. Maria sua mãe.
Seu irmão mais novo André.
Homem duro e firme em suas posições
Pedro, pedra, rocha e fé

Só certezas lá dentro de si,
Petulância no crer e no agir
Declarou, para espanto dos seus:
És Cristo e filho de Deus.

Mas chegou o dia,
E sempre há de chegar.
Valentia encontra o chão.
Diante do calvário,
Pondo-se a negar:
- Não conheço o cidadão!



Só tristezas lá dentro de si
Como quem quer chorar e sumir
Tanto amargo, pois se arrependeu
Rompeu. A rocha cedeu.

Fim da tempestade, morto o salvador.
Toca Pedro a rede ao mar.
Eis que lhe aparece vivo, o seu Senhor:

Solo Jesus:
- Pedro, eu vim te perdoar.
Vem meu povo alimentar
Meu rebanho apascentar.

Desiste, Simão! Desiste deste teu método zelote, dessa estratégia armada. Sei
que dentro do teu coração pulsa uma ânsia por libertação. Clamas por liberdade.
Não podes conformar-te com o jugo romano que oprime os teus irmãos judeus, o
teu povo. Você não consegue aceitar calado que o teu povo tenha que pagar impostos
aos estrangeiros. Assim como muitos de nós não consegue suportar as mazelas
políticas, a condução dos governos e a corrupção que reina.

O zelo de Simão, o  zelote, precisa ser respeitado, mas sicárias, cruzadas e
xiitas jamais trouxeram verdadeira e real libertação. O mundo está cansado de
insurreições, revoltas, essas atitudes que sobram em Simão. A Palavra do Senhor,
lembra-te, Simão? A Palavra do Senhor diz: “não por força nem por violência, mas
pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos”. A mais cruel e humilhante de
todas as escravidões não é o jugo romano – é a escravidão da alma! São esses
cárceres escuros nos quais estão aguilhoados os homens. Seres humanos, almas
preciosas e eternas, amarradas por correntes do pecado, da angústia, dos vícios,
da iniquidade, da perdição eterna. Principados e potestades do mal que oprimem,
envergonham, humilham e escravizam. Simão, esta é a mais terrível escravidão,
e desta escravidão, só Jesus pode libertar. E não há outro caminho, senão a cruz.

Simão, os teus métodos armados não vão funcionar. Rende-te ao reino de Jesus.
O reino do amor.

Simão, eu te rogo e te aconselho, antes que perca a tua vida nesta tua causa
guerrilha. Rende-te ao amor, Simão!

5 | SIMÃO ZELOTE

Fora Roma e seu cruel domínio
Jugo amargo e canga mui pesada
Minha vida em troca de real libertação
Cansa, amansa e mata, a escravidão.

Cristo, Mestre, estranho estar contigo
Tendo a mim, zelote, como amigo
Tua vida entregue, traz real libertação
Torna, forja e forma a solução.



João? João! O discípulo amado! João teve o privilégio de reclinar a cabeça no peito
do Mestre e Salvador Jesus. João era tão amado! Não podemos ler a história de
João sem que se enterneçam os nossos corações. João, o discípulo do amor!
João sangrou seu coração, sofreu profundamente ao ouvir Jesus falar muito da
sua morte, que se aproximava. Eis que ele caminha determinado para a cruz.
Isso machuca profundamente a alma. Para João, a perda era grave.
Temos dificuldade para nos separar das pessoas que amamos, dos nossos queridos.
Ah, tantos que tem perdido seus amados. Esses de nós, que sofrem perdas. Ah,
João, seus corações sofrem tanto. Estão machucados, doloridos por essa dor da
saudade…a dor da perda; uma das mais profundas dores da alma. Só podemos
suportá-la pela graça de Deus, que se renova em nós. Mas João, precisa aprender,
assim como nós, que a cruz é inevitável. O Senhor terá de caminhar para a cruz
e imolar a sua própria vida ali, derramar o seu sangue…porque sem cruz, não há
salvação. Sem cruz, não há remissão pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus
precisa ser oferecido e o seu sangue derramado para que tenhamos vida eterna,
perdão, da parte do Todo-poderoso.
João sofreu pela morte do seu amado Senhor, mas ao 3º dia, ele ressuscitou! Ele
não havia falado que em 3 dias o templo será reconstituído, restaurado? Ele havia
falado da sua ressurreição ao terceiro dia. O Senhor ressurgiu! Houve dor para a
alma, João teve que caminhar com ele até a cruz, mas ele ressurgiu!
Nós, assim como João, não podemos nos entregar à melancolia. Há consolo e
esperança na ressurreição do Senhor! É na sua ressurreição que acontecem
todas as nossas ressurreições. É no poder da ressurreição de Jesus que os abatidos
são levantados, que os fracos são fortalecidos. Que aqueles que estão mortos no
pecado são restaurados para uma nova vida. A ressurreição! Esta é a esperança.
Este é o consolo!

6 | JOÃO, O AMADO

Ai, estou tão triste, pois perdi o meu amado
Vida em que consiste, estou caído, estou prostrado.
Dor me invade e insiste, onde ir? Quero encontrá-lo.
Tudo em mim desiste, já nem creio que possa achá-lo.

Vem de lá de longe a correr Joana e Marias
Como que a trazer notícias boas pra contar.
Ou será que a dor se me tornou em fantasias?
De tanto querer vê-lo, já me leva a delirar.

Ai, estou tão triste, pois perdi o meu amado
Ah se ele me visse tão sozinho, neste estado
Eu, que sempre estive no seu peito debruçado!
Deus, ó Deus, me assiste, pois me sinto perturbado.

Vem de lá de longe a correr Joana e Marias
Não, não posso crer no que me acabam de contar.
João, teu mestre é vivo. Ele é mesmo o Messias!
Não chores mais, esquece a dor. O teu amado ressuscitou!



Bartolomeu, também chamado de Natanael. Dele, curiosamente, pouco se sabe.
Sabe-se o mais importante: que Bartolomeu atendeu ao convite do Senhor para
segui-lo e moldou a história de sua vida andando junto com o Deus da história.
Bartolomeu, que todos queiram seguir o teu exemplo, escolhendo o quanto antes
seguir a Jesus, mesmo que nunca sejam conhecidos no mundo, na sociedade.
Embora pouco se tenha falado sobre você e poucos tenham te conhecido, saiba de
uma coisa: o Senhor te conhece bem. Isso é o que realmente importa.

7 | BARTOLOMEU, TALVEZ NATANAEL

No meio dos 12 discípulo
Que Cristo na terra escolheu
Bem pouco se sabe a respeito
Talvez quase nada de Bartolomeu.

Quem sabe era irmão de Felipe
Que um dia Jesus encontrou
Quem sabe se seu sobrenome era Natanael
A quem Cristo chamou

Talvez tenha até duvidado
Do que seu irmão descreveu
Que o Cristo na terra esperado
Era de Nazaré, mais um Galileu

Mas quando Jesus, face a face
Falou-lhe quem era e porque
Cessou todo passe e repasse
Com toda a certeza daquele que crê

No meio dos 12 discípulo
Que Cristo na terra escolheu
Bem pouco se sabe a respeito
Talvez quase nada de Bartolomeu.

Mateus, também chamado Levi! Mateus cobrava impostos dos judeus, seus irmãos,
em favor dos romanos. Tinha apenas, apenas uma ambição na vida: ficar rico!
Para ficar rico, eis que ele negou a própria consciência. Abandonou o seu próprio
amor à pátria. Perdeu todos os amigos, foi considerado mesmo um traidor do seu
povo. Tudo por causa dessa ambição: ficar rico!
Ah! Quantos têm-se caracterizado por isso: as pessoas valorizam mais o ter do
que o ser, e muitas vezes abrem mão dos seus próprios valores, invertem os seus
valores. Nem sempre é com trabalho que as pessoas buscam se tornar ricas. Elas
são tomadas por essa paixão que as envolvem, que faz com que elas deixem de
valorizar aquilo que é mais precioso na vida. Quantos, por quererem tornar-se
ricos, por serem dominados por essa paixão da riqueza, do ter, têm perdido suas



famílias, tem destruído seus casamentos. Em busca de uma vida melhor, deixam
aqui seus familiares, esposas e filhos, e partem. Partem em busca do conforto,
partem e desaparecem.
Outros sacrificam a moral e a ética, e até a própria consciência. Mateus
conseguiu se cobrir das vestes mais caras, de joias das mais preciosas; se cercou
de todo o conforto, de dinheiro. Mas de que vale tudo isso, Mateus?
Posso imaginar com vai tua alma: és rico por fora, mas por dentro és pobre. Muito
pobre!
Há um vazio neste teu coração e eis que agora recebes um convite do teu Salvador:
-vem e segue-me! Mateus, não hesite, Mateus! Segue a Jesus, e aí vais te tornar
rico. Rico da graça e da presença de Deus!

8 | MATEUS DOS IMPOSTOS

Quem me conhece por dentro
Sabe o momento em que hoje eu estou
Velho dilema, eterno problema
Mas vou indo por ir

De que adianta tamanha riqueza
Que eu possa ajuntar
Pobre por dentro, vazio sentimento
E vou indo por ir.

Todos falam de mim: Lá vai Mateus!
Sujo ladrão, dinheiro na mão,
Cobrando os impostos, tachando os judeus.

E reclamam de mim: Lá vai Mateus!
Falso irmão, traindo a nação,
Jogando por Roma à custa dos seus.

Quem me conhece por dentro
Sabe a alegria que em mim se instalou
Jesus Nazareno, chamando, sereno:
-Vem já! Vem me seguir!

Vale bem mais a imensa riqueza
Que a graça me dá.
Rico por dentro, aos outros atento,
Eu vou Cristo seguir.
Quem me conhece por dentro.

Em meio a 12 personalidades diferentes, muitos questionamentos surgiram.
Alguns discípulos, não necessariamente mal-intencionados, queriam entender
mais claramente o posicionamento do Mestre. E Jesus os atendeu. Falava ao



povo por parábolas, mas a seus discípulos explicava tudo em particular. Talvez já
atendendo a um pedido feito por Judas Tadeu. Judas Tadeu precisa tirar a história
a limpo. Aqueles que precisam de respostas para suas perguntas, são atendidos
por Jesus. Pergunte?

9 | JUDAS TADEU

Senhor, eu tenho para ti, perguntas.
Jesus, me ensine a conhecer melhor
O teu amor que de tão grande até assusta,
E os teus propósitos, ó vem me revelar!

De onde vens, Senhor, e quais teus planos
E os teus intentos, quem conhecerá?
Nós te seguimos já faz quase 4 anos
E inda há mistérios que nos falta alcançar.

A isto Cristo respondeu:

Solo Jesus:
Se alguém me ama, ouça bem, Judas Tadeu:
Minha palavra guardará
Meu Pai o amará e eu o amarei.
E junto a ele, habitarei.
Meu Pai com ele para sempre há de morar.

Tomé da fé. Também chamado Dídimo. Isto mesmo: Dídimo. Quer dizer irmão
gêmeo.
Pois bem, Tomé, chamado Dídimo, através dos séculos, desses dois mil anos de
cristianismo, muitos tem falado mal de Tomé. Tem fama de perguntador
inconsequente, homem vacilante. Um homem sempre em dúvida, cheio de
questionamentos, que não tem firmeza na sua fé. Criou-se mesmo um ditado
que estabelece Tomé como um apelido. Quando alguém tem dificuldade de crer,
fica vacilante, diz assim: eu sou igual Tomé, tenho que ver para crer. Dizem
assim: aquele Tomé!
Por outro lado, Tomé, não concordo com essa posição. Toda vez que leio tua história nos
evangelhos, meu coração é tocado. Algumas vezes, na minha reflexão íntima, algumas
vezes eu cheguei até a pensar se não seria eu, este teu Dídimo, este teu irmão gêmeo.
Porque, Tomé, quantas vezes acontece que, lendo a tua história, me vem a nítida
impressão, a certeza de que as angústias que atormentaram a tua alma são as mesmas
angústias que atormentam a minha alma. Os dilemas, as crises que trouxeram muitas
vezes questionamento à tua mente e ao teu coração são os dilemas que eu também vivo.
Há tanta gente assim: cheios de dúvidas, de crises! Gente que tem dúvidas. O diabo
consegue colocar questionamentos sobre o poder de Deus. Mas eles não têm a coragem
que Tomé teve. Não chegam a ser honestos como Tomé foi. Não chegam a dizer de suas
crises.
Muitas das evidências que temos no evangelho foram geradas pelas perguntas e
questionamentos de Tomé. A própria ressurreição do Senhor Jesus! Tomé disse:



“se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não puser a mão do seu lado,
no buraco onde enfiaram a lança, de modo algum acreditarei”. Mas quando o viu,
eu penso que nem chegou a tocá-lo. Sim, porque logo creu e disse: “ah, Senhor
meu e Deus meu!” Ah, como a experiência de Tomé nos ajuda, porque foi uma
evidência clara de que o Senhor ressuscitou. Somos gratos pelas dúvidas de Tomé,
e por isso, não importa o que falem dele ou de você que me escuta. É prefiro expor
nossas dúvidas diante de Jesus e esperar dele a resposta. Talvez seja melhor
chamar Tomé de - Tomé da Fé. Isso mesmo: Tomé da Fé!

10 | TOMÉ DA FÉ

O que fazer se o coração
Não consegue mais crer
No que sabe ser verdade

O que fazer se a razão
Não consegue entender
O porquê da tempestade.

Se eu não o vir, nele tocar
E enxergar o seu peito ferido
Nas mãos e nos pés as marcas da cruz
De modo algum acreditarei.

Solo Jesus:
Dídimo, ó Dídimo!
Meu querido Tomé
Põe tua mão no meu lado,
Não duvides, filho, tenha fé.

Ah, esse Tiago! Tiago Boanerges. Veja só: Boanerges. Significa Filho do Trovão.
Bem que mereceu o apelido! Menino mimado, criado cheio de regalias. Tudo o
que pedia, a mãe logo lhe dava. E aí se não lhe desse, porque logo se multiplicava
em malcriações!
Ah, Tiago! Sempre queria ser o primeiro. Achava que era o mais importante.
Sabe como chamamos as pessoas assim ? “Gente que se acha”. Querem sempre
ser os primeiros. Acham que o mundo tem obrigação de girar em torno delas.
Tiago Boanerges, filho do trovão! Um dia se aproximou do Senhor Jesus (vejam
que ousadia) e rogou ao Senhor: “Senhor, dá que no teu reino, o reino da glória
que está por ser estabelecido, eu me assente à tua direita”.
Que ousadia! Ah, Tiago! Tens muito o que aprender, Tiago! Precisas entender
que, no reino de Jesus, o mais importante é quem melhor aprende a servir.
Quem quer ser o primeiro tem que aprender a ser servo. O meu povo precisa
entender isso. Você precisa entender isso. No evangelho que estás a seguir agora,
precisarás saber que a experiência de quebrantamento é a experiência mais
essencial. Um coração quebrantado, Deus não desprezará.
Terás de ser quebrado, Tiago. A espada de Herodes te alcançará. Passarás pela
dor e pela necessidade de entrega total. Serás o primeiro, sim, Tiago. Mas o primeiro
a dar a tua vida e morreres pelo Senhor Jesus, e nisso eu te admiro.



11 | TIAGO TROVÃO

Desde criança aprendi a buscar o primeiro lugar
Em mamãe essas marcas eu vi:
A ambição de correr pra alcançar
E a virtude maior pude ver, desde cedo
Mostraram pra mim
Ser mais forte, ter gana
E poder resistir do começo ao fim

Quando Cristo me viu percebeu
Que eu nascera pra ser vencedor
Ao contrário de João, meu irmão,
Conhecido discípulo do amor
Fui chamado Boanerges,
Filho do trovão, de garra e de guerra
Pois buscava o primeiro lugar
Lá no céu tanto quanto na terra

Dá-me Senhor, o privilégio
De entrar para a história
Assentando-me ao lado teu,
À tua direita na glória.

Solo Jesus:
Não sabe o que pedes, Tiago
Pesada e terrível graça
O cálice é muito amargo
É vida que se espedaça
É trigo moído ao pó
É uva tornada ao vinho
Trilhada sem ter nem dó
É pássaro só. Sem ninho

Tu queres passar por isso?
A cruz, solidão, vergonha?
Queres seguir a Cristo?
Desprezo, desdém, peçonha?

Tiago, menino mimado
Boanerges, meu filho querido
É a espada de Herodes, teu fardo
Primeiro, entre tantos, ferido.

Que bom conviver com estes homens! Que bom conhecê-los!
Mas dentre todos eles, um me impressionou de modo particular. Eu o chamo de
Felipe, o prático. E eis porque o chamo assim: sempre o considerei pragmático,



bem objetivo nas suas questões. Um dia aproximou-se do Senhor e lhe disse:
“Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta”. Eu até estranhei aquela sua
solicitação, afinal de contas, há tanto tempo convivia com o Senhor e será que
não O havia visto ainda?
Ah! Mas hoje também é assim. As pessoas querem ver alguma coisa. Tocar. Não
aceitam Deus sem querer uma figura, um apetrecho e até uma imagem. Precisam
aprender com tua história, Felipe. Precisam aprender que Jesus é Deus. O Filho
e o Pai são um. E quem quiser conhecer o Pai, basta olhar para o Filho.
Ah, Felipe, assim como muitos aqui precisam fitar os olhos em Jesus. Convives
há tanto tempo com ele e não o conheces ainda? Quem vê a Jesus, vê o Pai!
Felipe, o Eterno nos visitou! O grande Eu Sou, o Deus Jeová desceu do céu, se fez
gente e habitou entre nós. Felipe, olha pra Jesus e vê. E crê!

12 | FELIPE, O PRÁTICO

Ai como dói, dói tanto,
E fere a separação
É como quebrar o encanto
Perder de pronto a ilusão

Cristo, meu mestre, amigo
Quisera compreender
Saber que esta hora amarga
Tinha que um dia acontecer

De que me valerá saber que o caminho é Jesus?
Vida, verdade e luz. Encontro-me a perguntar:
Como equacionar a inevitável cruz?
Que vem nos separar, e à solidão nos conduz?

Mostra-nos o Pai. Isto resolverá.
Mostra-nos o Pai. Isto nos bastará.

Solo Jesus:
Eis que há tanto tempo, Felipe, contigo andei.
Foi sempre o meu intento, mostrar o Pai onde passei.
Pois quem me vê, amigo, já tem contemplado a Deus.
E quem caminhar comigo, tece seus sonhos junto aos meus.

Na verdade, ninguém gosta de Judas, de falar de Judas, de pensar em Judas.
Gostamos de malhar o Judas. Judas é sinônimo de covardia, sordidez, maldade e
traição. Tudo aquilo que abominamos.
Mas... quantas vezes nossas atitudes, palavras, gestos, ações e omissões fazem
revelar que somos grandes traidores!
Quantas vezes nossos afagos e carinhos; beijos e abraços; não se tornam selos de
traição!!



13 | JUDAS DO BEIJO

Beijos, beijos, beijos
Beijos nem sempre são o que parecem.
Beijando-lhe o rosto, fingindo-se amigo,
Judas a Cristo traiu.

Chegamos ao final! Críticos quanto a atitude dos discípulos? Surpresos por saber
que nos parecemos tanto com a humanidade de cada um deles?

Creio que a melhor coisa a não esquecer é que Jesus chamou a cada um, como
chamou eu e você e lidou e tem lidado conosco em nossas fraquezas e
impossibilidades!

Jesus, que continua nos convidar ao olhar de fé; de esperança; de vida
perseverante; de alegria; e de realização! Temos o privilégio de conhecer sua
história, experimentar seu amor e aceitar a salvação que Ele nos oferece.

Aos olhos dos homens, posso ser um desconhecido, como Tiago. Um “sem-história”,
mas sou discípulo de Jesus, que fez e conduz minha história; que me dá paz e me
oferece VIDA NOVA!!! Que te convida para ser seu discípulo! QUE PROJETO
FASCINANTE!

14 | TIAGO, O DESCONHECIDO

Bem-aventurados cada um de vós,
Cujos olhos viram o que contemplais.
Acataram cada dia a minha voz,
Me seguindo sempre, sem olhar atrás.

Digo em verdade, digo pra valer
Que justos e profetas de outras gerações,
Quiseram o privilégio de ouvir e ver,
E abrirem-se pra tantas colossais visões.

Mas Deus tem dado a nós, como a Tiago deu.
Discípulo escondido em meio a tantos mais,
Que entrou de vez pra história e quase ninguém leu.
A chance rara e clara de encontrar a paz.

E ser de Deus bendito, sem mérito nenhum.
Mas, baseado em Cristo, o Mestre, Rei, Senhor.
Seguindo como alguém que segue apenas
Um projeto fascinante e cada vez melhor.
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Teclado: Cid Pereira Caldas



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                   Botafogo  

                                           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 4 nº21– 30 de junho de 2019                                                                                                                                            

    Humm.. tá faltando alguma coisa ...   
      “Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como 

       o bronze que soa ou como o címbalo que retine ...O amor jamais acaba;mas , 
      havendo profecias , desparecerão; havendo línguas , cessarão; havendo 

   ciência , passará;” I Coríntios 13:1 

 
                                            
 
                                                                           
 
                                                                     
                                                                   
 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

              Tudo preparado para a festa de aniversário da Bia. O pula-pula, a mesa dos 
doces, o palquinho do teatro de fantoches... tudo sendo montado. Um festão!!! 
             A mãe da Bia era mesmo muito organizada! Não ia faltar nada!  
             E chegou o grande dia! Deixaram um espaço na mesa destinado ao bolo de 
chocolate que a mãe da Bia sempre fazia, e que já era famoso!  Mas no primeiro 
corte... tinha alguma coisa faltando no bolo ... não estava como das outras vezes . 
Acho que a mãe da Bia ficou tão ansiosa que se esqueceu de colocar um ingrediente 
fundamental no bolo de chocolate. E sabem o que foi esquecido? O próprio 
chocolate. 
                           
            A melhor recompensa para uma cozinheira é perceber que as pessoas 
amaram as suas preparações. Se ninguém comer ou se a comida sobrar 
significa que o gosto não estava muito bom. Para fazer uma comida gostosa, é 
necessário seguir a receita e não deixar faltar nada. Na nossa vida o 
ingrediente mais importante, e que não pode faltar nunca, é o amor.  Podemos 
fazer coisas muito legais, mas se faltar o amor, não estarão bem certinhas.  
            Caim e Abel, as primeiras crianças da Bíblia, eram filhos de Adão e Eva. 
Quando cresceram, Abel se tornou pastor e Caim, agricultor. Um dia cada um 
deles trouxe uma oferta ao Senhor. Caim trouxe um pouco de sua colheita e 
Abel, uma ovelha. Mas faltava alguma coisa na oferta de Caim e, por isso, o 
Senhor não a aceitou. Já, na oferta de Abel, não faltava nada e o Senhor 
aceitou.  
           O ingrediente importante que faltava na oferta de Caim era amor. Ele não 
amava a Deus de todo o coração como Abel porque, se amasse sua oferta teria 
sido aceita. Nem amava seu irmão Abel, porque deixou que a inveja invadisse 
seu coração e causasse uma tragédia; zangado, ele matou o irmão e foi 
castigado por Deus que o mandou para longe de casa.  
               Deus nos quer amorosos com Ele e com as outras pessoas. O amor é 
o ingrediente que nunca deve faltar na vida.  
              Parabéns para a Igreja Presbiteriana de Botafogo que, ao longo dos 113 
anos de existência não tem deixado faltar esse ingrediente.     Bjos,Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (saiba mais em Gênesis 4:13-15/ I Coríntios 13  )                                                                                                                                                                                                                                          
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 LITURGIA:  

Prelúdio: 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!! 
 

1-SAUDAÇÃO :  Bom dia !!! Vamos começar o Culto das  
       crianças. Hoje temos algum visitante?  
Bem vindos, no nome do Senhor!!  

Dê um bom dia ao amigo do lado!!  
                                    
2-CÂNTICO : SEMPRE SOU FELIZ (POR DENTRO , FORA, ALTO E 
BAIXO)- corinhos evangélicos 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz( bis)  
Aqui Jesus entrou , meu coração limpou 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz ! 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos dizer ao nosso Deus como  
Ele é maravilhoso!!  Quem gostaria de conduzir essa oração? 

4-Leitura Bíblica no mês de junho– Salmos 40:1-3 

5-Versículo do mês de junho para memorizar:  

“...já não sou eu quem vive , mas Cristo vive  

             em mim.” Gálatas 2:20a 

                    
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Deus nos ajuda e nos  
ama ! Vamos agradecer a Deus todas as bênçãos da semana?.  
Quem gostaria de orar, agradecendo a Deus pela vida?   

7-Mensagem – Tia Ilda 
8- CÂNTICO :Deus tudo escuta- corinhos evangélicos  
O que você faz , o que você diz , Deus tudo escuta e tudo vê, vê , vê.  
Sim, Deus tudo vê , e escuta o Senhor , tudo o que faz ou diz você.  
É BOM JESUS NO CORAÇÃO!  
É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis)  
Andar com Ele , juntinho dEle .  

É muito bom ter Jesus no coração! 

9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de junho 

           "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 e Indiomar Selau 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do maternal (1 a 3 anos- de 9h30min até o final do culto 
matutino) 
UCP- 6-12 anos- desde 9h30min até o término do culto matutino nas 
atividades acima. Oficinas UCP e reunião plenária às 18h- Conselheira – 
Luzia Velloso 
         

BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS  01/06 10 ANOS 

HELOISA DA SILVEIRA COSTA HERMENEGILDO 03/06 4 ANOS 

TIA SANDRA PINA (Amigos de Jesus) 03/06  

TIA LETÍCIA PARADELA (Cordeirinhos) 04/06  

TIO PEDRO PARADELA (Cordeirinhos) 04/06  

JOÃO MIGUEL PRIMO MOTA 06/06       4 ANOS 

TIA ILDA ( Coordenação geral) 08/06  

YGOR ROSA MONTEIRO 12/06       9 ANOS 

 LAURA HERINGER DE MELO SILVA 13/06       2 ANOS 

ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06        7 ANOS 

TIA ELISE (Cordeirinhos) 14/06  

BETINA VILELA TORRES PINTO BRAVO 18/06         1 ANO 

TIA JORGIANA (Cordeirinhos) 20/06  

 TIA ESTHER (Amigos de Jesus) 29/06  
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