
Para Pensar
O QUE VOCÊ FAZ E O FUTURO

Mt 16:27-28

Não dá para ir em frente sem considerarmos ainda algumas coisas ditas por Jesus.
É preciso refletir nas implicações, consequências e caminhos para seguir a Jesus.

Estes dois versículos nos permitem olhar o futuro, conhecer o que está no coração
de Deus e quais os planos do Senhor para o amanhã.

A primeira informação clara que Jesus nos dá é que Ele voltará revestido de glória
acompanhado de anjos. Esse dado deve nos levar a refletir que o Deus revelado em Jesus
vem ao nosso encontro, passa pela paixão, morte e ressurreição, e nos propicia salvação,
vai voltar. A história não terminou aí, ela é contínua e continua. Jesus vai voltar! Guarde
essa informação e organize sua vida à luz dessa realidade.

A segunda coisa a observar é que a volta de Jesus tem um objetivo e uma
consequência. O objetivo é reunir os seus. Já as consequências implicam na forma
como você vive, nas decisões que você toma e na justiça de Deus.

O mal não ficará sem resposta. A justiça de Deus “retribuirá a cada um conforme
as suas obras”. Não sei como você lê isso! Eu posso ler dando graças a Deus que, por ver
o que faço, falo e como ajo, não me desprezará e reconhecerá o bem que tenho feito, a
excelência de minhas atitudes e me dará o reconhecimento que os homens não dão, ou
satisfará as maravilhosas expectativas sobre a minha vida.

Mas, há uma outra forma de ler. É a leitura culpada. Que vê nessas frases o peso da
acusação pelo que sei que fiz, tenho feito ou prefiro fazer – aquilo que é errado, destrutivo,
ou seja PECADO! Insisto em seguir minha cabeça, meus desejos, meus instintos, meus
prazeres; faço o mal e ajo como um animal irracional. Se sou e ajo assim, recebo as
palavras de Jesus como juízo sobre a minha vida. Então, já sei o que vai acontecer com
vida não tratada.

Também, posso ler este texto e, checado pela Palavra, me humilhar e reconhecer
que, mais do que nunca, preciso de Jesus, pois preciso da retribuição que me abençoa,
mas não sou capaz de produzi-la. Humildade que produz transformação de vida.

Curioso, que Jesus termina esta narrativa e nos deixa a impressão de uma
constatação dura. Dura não pela ação de Deus; não é dura porque Deus há de recusar
pessoas. É dura por saber que há pessoas que não se quebrantam, que não admitem que
precisam de mudanças, que estão erradas, que seguem caminhos autodestrutivos. Sabe
como é o nome disso – dureza de coração.

Finalmente, Jesus nos fala da urgência da sua vinda. Para nós, parece tão distante.
Afinal de contas, já se passaram mais de dois mil anos de sua morte e ressurreição, mas
atente para as palavras de Jesus!

Jesus está advertindo aos seus discípulos, discípulos como nós que a cruz não
seria o fim. Ela é o princípio da libertação do seu poder que tomaria o mundo inteiro e que
nos dá a certeza de que não há nada que o homem possa fazer para deter a expansão do
Reino de Deus.

Rev. Cid Caldas



DEZ MOTIVOS PARA NÃO DESISTIR

O que é desistir? A palavra vem do latim “desistere”, que significa não
prosseguir, renunciar. Quando aceitamos o Senhorio de Jesus sobre nossas vidas,
temos de abrir mão de muitas coisas, dando lugar a novas atitudes, novos
pensamentos, enfim, dando lugar ao NOVO HOMEM. A Bíblia nos dá inúmeros
motivos, pelo qual jamais devemos desistir e tenho me apropriado de alguns deles
para conseguir superar as dificuldades quando as mesmas me sobrevêm:

Primeiramente creio na fidelidade de Deus nas suas promessas e palavras:
“Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel; é ele o escudo
de todos os que nele se refugiam”. Samuel 22:31

Mesmo quando sou ridicularizado, maltratado, procuro lembrar o que Jesus
falou: “E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar
até o fim, esse será salvo.” Mateus 10:22

Muitas vezes fico pensando na fé que Abraão teve para que com quase 100
anos crer na promessa de Deus para sua vida. Gn 17:16, talvez até tenha sido
ridicularizado, mas ele creu, e assim conquistou o seu legado.

Muitas vezes somos questionados, e a Bíblia me mostra que Deus é um
Deus que usa as coisas tolas para confundir as sábias, assim como foi com o
profeta Amós, homem simples, mas que não temeu ao poderoso sacerdote Amazias
(Amós 7: 14 e 15).

Gosto de lembrar do livro de Rute, quando Elimeleque e sua esposa Noemi
saem de Belém (que significa Casa do pão), e vão procurar alimento em outras
terras. (Rute 1:1 e 2) E penso, o que encontrarei longe da Casa do Pão? Sim, que
farei longe da Casa de Deus?

Por muitos anos temi o mal e buscava maneiras de fugir dele, mas agora
acredito no que está escrito em Rm 12:21: “Não te deixes vencer do mal, mas vence
o mal com o bem”.

Porque tenho de alcançar um objetivo na minha vida: “Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe
darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece
senão aquele que o recebe”. Ap. 12:17

Porque nada pode me afastar do amor de Deus: “Porque estou certo de que,
nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem
futuras, nem potestades,nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor”. (Rm
8:38,39)

Porque Jesus veio me resgatar: “Porque o Filho do homem veio salvar o que
se havia perdido”. Mateus 18:11

Finalmente o maior de todos os motivos, é que não posso rejeitar um amor
como este:

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna”. Jo 3:16

Anônimo



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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO - 10/08
No sábado dia 10 de agosto, às 9hs,
teremos nossa reunião de oração
que acontece mensalmente.
Coordenada pela UMP é aberta à
toda Igreja. É oportunidade de
orarmos pelas nossas vidas,
família, saúde e tudo aquilo que
você precisa colocar diante de
Deus.

VOCÊ SABE O QUE É QUIZ?
Quiz é o nome dado a um jogo ou
desporto mental no qual os
jogadores tentam responder
corretamente a questões que lhes
são colocadas. É uma maneira
lúdica de aprender. A mocidade
vai realizar um QUIZ no sábado,
dia 24 de agosto. É oportunidade
de comunhão e aprendizado.
Separa na sua agenda.

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.
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.

SACOLA DO AMOR TEM
ABENÇOADO MUITAS FAMÍLIAS
Irmãos temos distribuído 24
sacolas com 22 itens alimentícios
por mês para aqueles que se
sentem presenteados por Deus.
Gostaríamos de poder contar com



os irmãos como mantenedores
mensalistas nessa ação social da
nossa Igreja. Precisamos muito de
sua colaboração para atendermos
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.

COMO ESTÃO AS FINANÇAS E
A ADMINISTRAÇÃO DE NOSSA
IGREJA?
Deus tem nos abençoado com o
aumento da membresia, o
envolvimento fiel de muito membros
com a entrega de dízimos e ofertas
e a presença de todos em nossas
programações. Contudo, é
importante informarmos à Igreja
que nossas demandas financeiras,
o aumento dos custos de serviços e
a crise que se instalou no país, que
atingiu a todos nós, se reflete
também nas finanças da Igreja. É
claro que cremos e vivemos
confiantes de que o Deus da
providência jamais nos deixará faltar
o que quer que seja, mas queremos
informar à Igreja que nossos
desafios de manutenção da Igreja
cresceram e impactam diretamente
nossa capacidade de pagamento.
Louvamos a Deus porque as contas
estão em dia, mas precisamos saber
que, com a contribuição e fidelidade
do povo de Deus, continuaremos a
transpor mais esse desafio.

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 03 de agosto, sábado, às 14hs.
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 30: Edno Marcolino Gomes
(2286-4625), Washington Davinir
de Barros, Nathalia Sathler Pereira
(2226-2475); Dia 01: Davi Caldas
Caetano Ladeira (3079-6370); Dia
02: George Neumann Maggessy
Junior (USA), Clara Paradela Diniz
Junqueira (2275-2671); Dia 03:
Lucas Assunção de Abreu (2538-
1392).



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, Jaira Botelho
Moura, Marcos Muniz, Maria
Aparecida (mãe Diác. Jorge Sarito),
Maria da Conceição dos Santos
Plata (Pérola), 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.

ESTEVE CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Alessandra
Guimarães Lima, Eduardo dos
Santos Pessanha, Luiz Felipe
Fiuzer Cícero. Que Deus os
abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

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: Vitor Camarinha

Diáconos: Joaber Sales, Aureliano Dutra e Marco

Aurelio

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sonia

Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Manhã: Quarteto 4Cantos/Inês Jarque

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Sulamita Rocha e

Enf.Célia Caldas

Som: Lucas Feitosa

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: André Ribeiro

Diáconos: Fábio Severino, Faustino Filho e

Thiago Leite.

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Afia Mendes

Noite: Ana Benincasa e Marcia Nóbrega

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella

Junia

Noite: Coro Marcello Ganter/Stella Junia

Assistência Médica: Dr. Mario Filipe e Enf.Célia

Caldas

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 - Órgão

Saudação e Acolhimento
47 NC – Louvor e Glória
Oração de Adoração e Louvor
41 NC - Louvai

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 138
131 NC – Vida santificada
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4Cantos: “Deus ouve, Deus
responde”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

112 NC – Rica promessa
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos: “Soberano Senhor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

192 NC - No Céu com Jesus
Bênção
Tríplice Amém
Quarteto 4Cantos: “Eu agradeço”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Bendizei ao Senhor

Saudação e acolhimento

Cântico: Rei das nações

Oração de adoração e louvor

Cântico: É de coração

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 63

Cântico: Em ti esperarei

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Ousado Amor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Deus, somente Deus

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Recomeçar

Amém Quíntuplo

Cântico: Se não fosse teu amor



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº25– 28 de julho de 2019                                                                                                                                            

    Pesadelos 
    “Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro.” Salmos 4:8 

           “Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas,  
          diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.  

         E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração  
e a vossa mente em Cristo Jesus.” Filipenses 4:6,7.            

 
        
 

                                            
 
 
                                                                     
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

              Era um leão enorme, com a boca tão aberta que dava para contar seus 30 
dentes. Destes, os que mais apareciam eram os caninos pontiagudos e longos (cada 
um com 6 cm) . 
              Pedro correu muito, muito, muito. Olhou pra trás e o leão continuava lá, se 
aproximando cada vez mais. E já estava tão pertinho que dava pra sentir sua 
respiração. Pedro gritou. E aí... acordou.  
             Sua cama estava totalmente desarrumada, todas as cobertas no chão e ele, 
todo suado. Ufa, que bom! Era apenas um pesadelo. Não precisava se preocupar. 
Mas parecia tão real... Então se lembrou do versículo de Salmos 118:6 , “ O Senhor 
está comigo; não temerei. Que me poderá fazer o homem?” Deitou novamente e 
voltou a dormir tranquilo. 
 
             Que tranquilidade saber que Deus está conosco o tempo todo. Esse 
cuidado é permanente, e se estende até ao nosso período de descanso, durante 
o sono. Essa certeza traz muita paz e torna nossos medos muito pequenos. 
Além disso, Deus fica feliz em perceber que confiamos em SEU cuidado e amor 
constantes. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e se vivemos 
ansiosos e aflitos é porque a nossa fé está fraca.   
          Na Bíblia existem dois personagens que experimentaram o cuidado de 
Deus durante o período de sono. O primeiro deles é Adão, o primeiro homem. 
Deus percebeu que faltava algo para completar a alegria de Adão, mesmo que 
ele próprio não sentisse falta de mais nada e não soubesse que as coisas 
poderiam ficar ainda melhores. Enquanto Adão dormia, Deus providenciou Eva 
para sua companhia. O outro personagem é Jacó, que , enquanto dormia , 
sonhou com anjos e recebeu de Deus a promessa de que seria dono daquelas 
terras e teria a proteção de Deus. As melhores ideias de DEUS não precisam de 
qualquer intervenção humana. Deus não dorme nem fica cansado. Ele está 
sempre alerta, protegendo aqueles que o amam. Em todas as horas do dia e da 
noite, Deus está cuidando de nós.       Bjos,Tia Ilda                                                                                  

 (saiba mais em Salmos 3:5-6 / Salmos 42:8 e 63:6-7/ Gênesis 2:18-25 e 28:10-17)                                                                                                                                                                                                                                          
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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 :  Que bom que já é domingo e estamos  
na casa de Deus!!! Temos algum visitante?  
Bem vindos no nome do Senhor!! 
Dê um bom dia ao amigo do lado!  
                                    
2-CÂNTICO : - CRISTO ESPERANÇA (Cantata –  
O Plano de Deus- Mig e Meg-faixa 6) 
Cristo é esperança, Cristo é esperança; 
Ele é quem nos satisfaz 
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz. 
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim. 
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é maravilhoso!!!  
Vamos dizer para Ele , então?   
Quem gostaria de conduzir essa oração? 
 

4-Leitura Bíblica no mês de julho– Salmos 18:1-3 

5-Versículo do mês de julho para memorizar:  

 

 “Celebrai com júbilo ao Senhor, todas  

                    as terras. “ Salmos 100:1                     
 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Obrigado meu Deus ,  
pela semana, pela família , pelos amigos e por me amar 

 
7-Mensagem – Tia Ilda 

 
8- 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! 
 
9- Oração Pai Nosso e Despedida 

 

                                 Aniversariantes de julho 

     "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 
         

JOÃO ROMEU PONTES ROSA  15/07 5 ANOS 

TIA DÉBORA ( Sementinhas de Jesus) 15/07  

SAMUEL DIANES MOREIRA TELES  24/07 2 ANOS 


