
Para Pensar
SINAIS DE APROVAÇÃO

Mt 17:01-08

Veja que curioso este encontro. Lucas nos fala que, no alto do monte, apareceram
Moisés e Elias. Curiosa e enigmática aparição.

Curiosa porque Moisés também teve a experiência de encontrar-se com Deus no
alto do monte Sinai. Ali ele recebeu as tábuas da lei. Quando desceu do monte sua face
resplandecia (Êxodo 34:29). Moisés morre solitariamente no monte Nebo.

Elias também viveu experiência semelhante no monte Horebe. Lá encontrou a
Deus no suave ouvir de Sua voz (1 Reis 19:9-12). Elias se despediu de Eliseu e subiu
aos céus num carro de fogo.

Duas figuras muito relevantes na história e na vida do povo de Israel que aparecem
agora na caminhada de Jesus até Jerusalém. Homens que, no seu tempo, pareciam
grandes de mais para morrer, mas morreram. Todos morrem. Todos partem. Vivemos
como se não fosse chegar o dia da morte.

O problema é como chegamos na morte e como a enfrentaremos. Porque todos
vamos morrer!

Há aqui outra mensagem. A presença de Moisés e de Elias, para os judeus, era a
grande mensagem da chegada do Messias prometido. Pois acreditava-se que o Messias
viria ladeado por Moisés e Elias era o precursor. Deus tem o cuidado de satisfazer as
expectativas dos homens, apesar deles, ainda sim, não entenderem, não quererem
entender.

O monte da transfiguração foi para Jesus uma grandiosa experiência espiritual.
Recebeu ali, como diz Barclay, o veredito da história, o maior dos legisladores (Moisés)
e o maior dos profetas (Elias) falando com ele. E, ainda, mais do que isso, a aprovação
da parte do próprio Deus.

Essa experiência desestruturou os discípulos. Primeiro, porque eles deveriam
estar muito perturbados por tudo que estava acontecendo. Como assim, neste momento
da história, Jesus caminha para a morte? Voluntariamente?

Nosso senso de proteção; nossa capacidade de indignação tende a reagir a isso.
Entender como projeto de Deus a morte de Jesus deve ter sido duro demais para os
discípulos. Mas, não podemos perder a perspectiva de que a chave desse momento é a
glória de Deus! Plano cumprido! Salvação estabelecida! Amor evidenciado!

Segundo, porque Pedro, cheio de prazer pelo que viu, ouvir, viveu e compreendeu,
desejou perpetuar aquele momento, sacralizar aquele lugar e permanecer fora de sua
realidade. Mas, sempre chega a hora de voltar para casa; para a realidade; é preciso
seguir em frente; não há como evitar a cruz e/ou perpetuar momentos de nossa história.
Essa foi a lição que Pedro precisou aprender naquele monte.

Conheça as maravilhas de Deus; experimente a glória de Deus; receba as bênçãos
que Deus lhe traz; goze a oportunidade de conhecer o que Deus vai fazer; regozije-se
com as oportunidades; mas volte para a realidade e viva a realidade da salvação que
Jesus lhe trouxe na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas obrigações,
derrotas e vitórias.

Rev. Cid Caldas



NOSSOS PAIS ENVELHECEM

Martha Medeiros

Pais heróis e mães heroínas do lar. Passamos boa parte da nossa existência cultivando
estes estereótipos.

Até que um dia o pai herói começa a passar o tempo todo sentado, resmunga baixinho e
puxa uns assuntos sem pé nem cabeça.

A heroína do lar começa a ter dificuldade de concluir as frases e dá de implicar com a
empregada.

O que papai e mamãe fizeram para caducar de uma hora para outra?
Envelheceram....
Nossos pais envelhecem. Ninguém havia nos preparado pra isso.
Um belo dia eles perdem o garbo, ficam mais vulneráveis e adquirem umas manias bobas.

Estão cansados de cuidar dos outros e de servir de exemplo: agora chegou a vez deles serem
cuidados e mimados por nós, nem que pra isso recorram a uma chantagenzinha emocional.

Têm muita quilometragem rodada e sabem tudo, e o que não sabem eles inventam. Não
fazem mais planos a longo prazo, agora dedicam-se a pequenas aventuras, como comer escondido
tudo o que o médico proibiu. Estão com manchas na pele. Ficam tristes de repente.

Mas não estão caducos: caducos ficam os filhos, que relutam em aceitar o ciclo da vida. É
complicado aceitar que nossos heróis e heroínas já não estão no controle da situação. É complicado
aceitar que nossos heróis e heroínas  já não estão no controle da situação.

Ficamos irritados e alguns chegam a gritar se eles se atrapalham com o celular ou outro
equipamento e ainda não temos paciência para ouvir pela milésima vez a mesma história que
contam como se acabassem de tê-la vivido.

Em vez de aceitarmos com serenidade o fato de que as pessoas adotam um ritmo mais
lento com o passar dos anos, simplesmente ficamos irritados por eles terem traído nossa confiança,
a confiança de que seriam indestrutíveis como os super-heróis.

Provocamos discussões inúteis e os enervamos com nossa insistência para que tudo
siga como sempre foi. Essa nossa intolerância só pode ser medo. Medo de perdê-los, e medo de
perdermos a nós mesmos, medo de também deixarmos de ser lúcidos e joviais.

Com todas as nossas irritações, só provocamos mais tristeza àqueles que um dia só
procuraram nos dar alegrias. Por que não conseguimos ser um pouco do que eles foram para
nós? Quantas noites estes heróis e heroínas passaram ao lado de nossa cama, medicando,
cuidando e medindo febres !!

E nós ficamos irritados quando eles esquecem de tomar seus remédios, e ao brigar com
eles, os deixamos chorando, tal qual crianças que fomos um dia. É uma enrascada essa tal de
passagem do tempo. Nos ensinam a tirar proveito de cada etapa da vida, mas é difícil aceitar as
etapas dos outros...

Ainda mais quando os outros são nossos alicerces, aqueles para quem sempre podíamos
voltar e sabíamos que estariam com seus braços abertos, e que agora estão dando sinais de que
um dia irão partir sem nós.

Façamos por eles hoje o melhor, o máximo que pudermos, para que amanhã quando eles
já não estiverem mais aqui conosco...

... possamos lembrar deles com carinho, de seus sorrisos de alegria e não das lágrimas de
tristeza que eles tenham derramado por nossa causa.

Afinal, nossos heróis de ontem...
serão nossos heróis eternamente ...



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.

POVO DA FIDELIDADE, VAMOS
NOS ENGAJAR!
Como nosso pastor anunciou nos cultos
do domingo passado. O Conselho fará
uma revisão no orçamento da Igreja a
fim de adequá-lo a atual realidade
financeira. Contudo, há uma grande
oportunidade de bênçãos e de
alavancarmos novos projetos
necessários e oportunos para o
crescimento de nossa igreja. Nossa
Igreja conta em seu cadastro com 646
membros comungantes e, na média,

100 membros que são dizimistas.
Temos uma grande oportunidade! Se
formos fiéis na entrega de nossos
dízimos, o Senhor há de realizar muito
mais através de nós!!!! Iniciamos hoje
uma nova campanha na igreja - “Cada
um contribua segundo tiver proposto
no coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a
quem dá com alegria.” (2 Coríntios 9:7)

ALMOÇO DE COMUNHÃO
A cada mês somos surpreendidos com
novos cardápios. A UPH está na
coordenação do nosso almoço, este
mês. Eles vão nos oferecer um delicioso
cozido. Faça sua inscrição com o Diác.
Jorge Sarito, Leonardo Rosa, Alfredo
Nucci ou Luiz Felipe Telles.

PLENÁRIA DA SAF
Novidades estão vindo por aí. A SAF
se reunirá no próximo dia 25 de
agosto, às 16hs. Já separe em sua
agenda para não esquecer.

CAFÉ DA MANHÃ DA UPA
Está marcado para o próximo dia
25, às 9h30min. Bora acordar cedo,
galera!!!

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS
QUARTAS-FEIRAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as
senhoras se reúnem aqui na Igreja
para orar. É um trabalho da SAF
aberto para toda a Igreja. Dê uma
passada aqui e venho orar e
compartilhar orações. Essa reunião
dura exatamente uma hora. Você



vem, derrama sua alma diante do
Senhor, é abençoado (a) e volta para
seus afazeres. Bênção não tem
medida e vale o esforço.

VOCÊ SABE O QUE É QUIZ?
A mocidade vai realizar um QUIZ
no sábado, dia 24 de agosto. É
oportunidade de comunhão e
aprendizado. Separa na sua agenda.
É aberto para toda igreja. Vamos
brincar, estudando a Palavra de
Deus.

37 ANOS DO TRABALHO DA
MISSÃO CAIUÁ
O aniversário será comemorado
com a celebração de Culto de Ações
de Graças no dia 27 de agosto, às
14h30min na Igreja Presbiteriana
do Rio. O pregador será o Rev.
Ildemar Berbert, pastor da IP
Central de Dourados,

ACAMPAMENTO DA IGREJA
Já estão abertas as inscrições para
nosso acampamento. Será nos dias
19 e 20 de Outubro, no Acampamento
Myron Clark da ACM que fica em
Araras. O lugar é lindo, aprazível e
nos convida a comunhão e diversão.
As crianças terão preços
diferenciados. É claro que é aberto
para toda as Igreja. Faça já sua
inscrição e parcele seu pagamento,
caso seja necessário. Procure um dos
irmãos para fazer sua inscrição: Diác.
Pedro Rocha, Julia , Diác. Felipe
Silveira, Aline Silveira ou Verônica
Raner. Teremos três tipos de estadia:

Alojamento = 120,00 + 50,00(ônibus) =
170,00
Chalé = 150,00 + 50,00(ônibus) = 200,00
Apto Convenções = 180,00 + 50,00(ônibus)
= 230,00.
Preços diferenciados para crianças.

SACOLA DO AMOR TEM
ABENÇOADO MUITAS FAMÍLIAS
Irmãos temos distribuído 24 sacolas com
22 itens alimentícios por mês.
Gostaríamos de poder contar com os
irmãos como mantenedores
mensalistas nessa ação social da nossa
Igreja, pois queremos atender mais
pessoas. Procure a Glaucia Gallindo ou
a Laodice Macedo para mais
informações e adoção de uma sacola
do amor por mês no custo de 85 reais.

MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO
O Conselho da Igreja 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 24 de agosto, 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.

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: Alfredo Nucci,
Claudia Giordano Barbosa,
Clemente Fontenele (filho da
Natália) Eliane Cristina Soares,
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: Gledys Serber (2522-7351),
Raquel Braga Ribeiro (2288-
5154), Helena Quintanilha Silva
Santos Stallone (3624-9515);Dia
13: Lizias Costa Bittencourt
(2421-1305); Dia 14: Elizabeth
Ornelas dos Santos (2295-
3199); Dia 15: Mariana Sathler
Pereira (2226-2475), Vilma da
Silva Nascimento (2266-7403),
Pedro Henrique de Almeida
Leite (3442-1901).

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: Rogério Andrade, José Baía e Felipe

Silveira

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega, Deuzélia

Dutra

Noite: Sonia Leite, Izabel Nascimento

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella

Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Mariana Sathler e

Enf.Silvania

Som: Bruno Nóbrega

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Marco Aurélio, Aureliano Dutra e

Leonardo Medeiros.

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia

Dutra

Noite: Afia Mendes e Sônia Leite

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra Ilda Marques e Enf.

Afia Mendes

Som: Thiago Leite

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 - Órgão

Saudação e Acolhimento
33 NC – Maravilhas Divinas
Oração de Adoração e Louvor
225 NC - Dedicação Pessoal

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 33
184 HE – Não Sou Meu!

Não sou meu! Por Cristo salvo,
Que por mim morreu na cruz,
Eu confesso alegremente
Pertencer ao meu Jesus.

Não sou meu! 
Oh! Não sou meu,
Ó Jesus, sou todo teu!
Hoje mesmo, e para sempre,
Ó Jesus, sou todo teu!

Não sou meu! Pois fui remido,
Quando o sangue derramou;
Confiei na sua graça,
E minha alma resgatou.

Não sou meu! A ti confio
Tudo quanto chamo meu;
Tudo em tuas mãos entrego,
Meu Senhor, sou todo teu!

Não sou meu! Oh! Santifica
Tudo quanto sou, Senhor!
Da vaidade e da soberba,
Vem livrar-me, Salvador!

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Ao contemplar a rude
cruz”

Aniversariantes da Semana

GRATIDÃO PELOS PAIS

Coro Marcello Ganter: “Meu tributo”
Oração de Gratidão

CONSAGRAÇÃO

395 NC – Amor no Lar
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Sim, nós cremos”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

179 NC - Saudação
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Jamais irei me gloriar”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Hoje é tempo

Saudação e acolhimento
Cântico: Louvemos ao Senhor
Oração de adoração e louvor
Cântico: Rei meu

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 147
Cântico: Tu sondas
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Maravilhosa graça
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Ele vem para te salvar
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Nada além do sangue



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº27– 11 de agosto de 2019                                                                                                                                            

    Preparados para as tempestades   
        “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será  

          comparado a um homem PRUDENTE que edificou  uma casa sobre a rocha ;e caiu  
        a chuva , transbordaram os rios , sopraram os ventos e deram com ímpeto contra  

        aquela casa , que não caiu , porque fora edificada sobre a rocha  .” Mateus 7:24-25 
.            
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            É um ninho muito interessante e vale a pena saber um pouco mais sobre ele. 
Seu dono é o João de Barro, pássaro muito comum no Brasil. E o ninho é uma 
verdadeira casa para ele e sua família, protegendo do vento e das tempestades.  
            A construção desse ninho começa com a coleta da matéria-prima: barro 
úmido, retirado do solo e esterco misturado à palha. A casa, dividida em dois 
cômodos, tem formato esférico e cerca de 30 centímetros de diâmetro. Para construir 
as paredes, o casal amassa as bolas de barro com os bicos e os pés. A porta do 
ninho, além de ficar na direção contrária da chuva e do vento, tem sempre o tamanho 
adequado para a entrada confortável do João de Barro impedindo que animais 
maiores invadam. 
          A parte interna é dividida em duas áreas, criando um local seguro, reservado e 
confortável,  forrado com penas e palhas para a fêmea colocar os ovos, separado da 
entrada. Quanto cuidado esse João de Barro tem com a família!!  
 
          Construir uma casa confortável, segura e forte para a família é o cuidado 
de todo pai responsável. Mas é importante construir sobre uma base firme. E a 
base mais firme que conhecemos é o Senhor Jesus. 
          Jesus contou a história de dois homens que construíram suas casas 
sobre diferentes fundações. A fundação é a base que mantém a casa em pé.  
          O SÁBIO (prudente), sobre a rocha, fundação firme e sólida que resistiu à 
chuva, vento e inundação. Mas, por outro lado, o TOLO construiu sobre a areia, 
uma base fraca. Quando veio a chuva, o vento mais forte ou quando houve as 
inundações, a casa não resistiu e desmoronou.   
           E o que é uma base sólida? Jesus disse que os que ouvem seus 
ensinamentos e fazem o que Ele diz, são como o homem sábio que construiu 
sobre a rocha. Ou seja, o homem sábio constrói uma família, uma casa que 
resiste aos problemas que aparecem, que é forte, porque é edificada em Jesus.  
            Aos queridos pais, construtores de um lar forte e abençoado, que o dia 
seja de paz, alegria e segurança que só nosso Deus pode dar .  
                                                                                                                    Bjos,Tia Ilda 

          (saiba mais em Mateus 7:24-27/ Lucas 6:46-49/ Salmos 18:1-2)                                                                                                                                                                                                                                          
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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!!! Hoje é um dia muito alegre! 
Estamos na presença de Deus agradecendo pela vida  
dos pais ! 
 São todos bem vindos, no nome do Senhor!  

 
Vamos ficar de pé e  louvar a Deus com bastante alegria! 
                                    
2-CÂNTICO : A CADA MOMENTO!  
 
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis) 
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar, 
e andando pelo caminho( bis) 
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 
 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Deus é poderoso e nos ama ! 
             Vamos orar e dizer a Ele como nós o amamos? 
 
                   

7-Mensagem – Tia Ilda 
 
 
9- Oração Pai Nosso e Despedida 
 
 

 
 

                                 Aniversariantes de agosto 

     "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 
         

DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA 01/08 5 ANOS 

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUERA 02/08 9 ANOS 

TIO TAGORE ( UNIDOS POR CRISTO) 04/08  

TIA LUCILENA  (BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS) 06/08  

LUISA PASSINE SALES 08/08 3 ANOS 

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE 15/08 10 ANOS 

TIA MARIANA SATHLER (  BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS) 15/08  

TIO FÁBIO ARAGÃO ( UNIDOS POR CRISTO) 21/08  

TIA VERÕNICA ( SEMENTINHAS DE JESUS) 30/08  


