
RELACIONAMENTOS NÃO PODEM SER DESFEITOS
Mt. 18:15-20

Essa passagem se tornou difícil de ser aplicada porque se tornou lugar comum vê-la
como uma regra, uma norma, uma liturgia para lidar com quem está em pecado, ou quem faz
algo contra nós, contra a igreja, contra a Bíblia. Ou seja, esta passagem foi dogmatizada e
tratada sistematicamente como lei a ser aplicada em escala: primeiro, você e ele(a); segundo,
você, testemunhas e ele(a); terceiro, você, a igreja e ele(a); quarto, coloca pra fora; quinto,
temos o poder de ligar e desligar pessoas dos céus.

Perceba, que este tipo de interpretação, na verdade, pretende impor um limite ao
perdão. Cumpri os passos (regras) do texto e não consegui. E agora? Desprezo. Cumpri a
minha parte. Ledo engano!

Por outro lado, historicamente, igrejas tem aplicado este texto como forma de
“disciplinar” membros da igreja pelos mais variados (esdrúxulos até) motivos.

Contudo, essas interpretações fogem completamente ao espírito do que Jesus prega
e pregou. Seria um contrassenso interpretar que Jesus, ao aconselhar que devemos
considerar as pessoas como gentios e publicanos, seria um sinônimo para desprezá-las.
Jesus esteve envolvido exatamente com essa classe de pessoas e foi acusado de ter
comunhão com gentios e publicanos.

Portanto, você precisa ler esse texto com a seguinte mensagem em mente: “Se alguém
pecar contra você não poupe nenhum esforço para solucionar os problemas entre
você e ele”.

Lute para restabelecer ou manter suas relações. O cristão não  pode tolerar
nenhuma situação em que haja uma ruptura das relações pessoais. Como lidar com
relações corrompidas, destruídas, fragilizadas, faturadas, etc. É nesse sentido que Jesus
está nos convidado a tratar nossos relacionamentos – quando somos ofendidos ou quando
somos os ofensores.

Se você se considera ofendido por quem quer que seja, vá ao encontro imediatamente
e faça sua queixa diretamente a quem lhe ofendeu. Busque pessoalmente, olho no olho.
Não mande recado. Não escreva. Não mande mensagem. Resolva, busque resolver. A pior
coisa que fazemos é não tratar a ofensa e alimentá-la dentro de nós. Sofrer num silêncio
carregado de rancor é o pior que podemos fazer.

Se isso não tiver êxito, continue seu esforço para resolver. Vá ao encontro, mas leve
alguém contigo. Preste atenção! Leve alguém que seja prudente e conselheiro. Olhe o que
diz a Palavra de Deus: “Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer
iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer; pelo depoimento de duas ou
três testemunhas, se estabelecerá o fato.” (Deuteronômio 19:15) Veja que o objetivo é a
restauração. O objetivo desse encontro não é acusar, processar, julgar; o objetivo é restaurar
a relação. Veja que a presença de pessoas prudentes, amáveis e compreensivas cria um
clima que enseje o perdão.

Se, ainda assim, não obtiver êxito, procure a Igreja. Pois relacionamentos precisam
ser tratados em ambiente cristão, com gente que teme a Deus, gente que é capaz de colocar
diante de Deus seus problemas relacionais com a expectativa de vê-los curados.

Preste atenção, porque isso é importante. Ore por seus problemas com pessoas com
a intenção de resolver os problemas, não acabar com a pessoa ou validar seu desejo de
terminar a relação.

Agora chegamos a um ponto muito importante que você precisa interpretar
corretamente quando o texto fala sobe ligar e desligar. Olha o que Barclay diz sobre o
assunto: “Embora o pecador contumaz se pareça com um publicano e com um gentio, vocês
ainda podem ganhá-lo assim como o fiz eu. Não se trata, de fato, de uma ordem de abandonar
a um homem; é um desafio para ganhá-lo com o amor que pode chegar até ao coração mais
duro. Não se trata de uma afirmação no sentido de que alguns homens são irrecuperáveis;
pelo contrário, afirma que Jesus Cristo não encontrou nenhum homem irrecuperável – e
nós tampouco devemos fazê-lo”.

Jesus fecha esse texto nos ensinando que nossas relações não são vencidas pelo
tempo, duram por toda a eternidade. Já pensou nisso?

Rev. Cid Caldas



POR QUE CRISTÃOS NÃO CRESCEM ESPIRITUALMENTE?

Por que alguns cristãos, apesar de ouvirem mil bons sermões
não tem avanço na vida espiritual?

• Porque eles negligenciam sua obrigação, seu quarto fechado, a

solidão com Deus... eles não meditam no que ouviram.

• Eles “amam” o trigo, mas não o moer.

• Eles querem o milho, mas eles não irão ao campo colhê-lo.

• O fruto está pendurado, mas eles não vão estender a mão.

• A água está fluindo em seus pés, mas eles não vão se inclinar

para beber...

• Irão reclamar porque outros não fazem isso para eles...

De tal loucura livrai-nos, ó Deus!”

Spurgeon



ENGAJAMENTO

ü Presença

Ø Participação

v Envolvimento

U Fidelidade

REV. JOSÉ ROBERTO RODRI-

GUES COELHO

É o MD Secretário Geral do

Trabalho Infantil da Igreja

Presbiteriana do Brasil. Hoje,

celebramos o dia da criança em

nossa Igreja. Temos o privilégio de

receber o Rev. José Roberto. Que

Deus o abençoe ricamente e o use

para nos abençoar. Bem-vindo!

VOCÊ SABE FAZER PIZZA?

Não pense que é algo simples.

Você precisa aprender com quem

sabe fazer. No sábado, dia 12 de

outubro, às 14h teremos mais um

Workshop gastronômico.  Vamos

nos divertir, aprender e comer!

O ACAMPAMENTO ESTÁ

PRÓXIMO!!!

Está na hora de você fazer sua

inscrição e garantir sua presença!

Olha as informações aqui abaixo

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.

Quem está coordenando é a

Mocidade. 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 = 170,00

Chalé = 200,00

Apto Convenções = 230,00.

Preços diferenciados para

crianças.



CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 26 de outubro, sábado, às
08h30min 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,
Cidelviro Almeida Caldas, 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:  Leandro Chaves da
Fonseca (2539-5416), Jorge
Fonseca (2552-9051), Djanir
Coutinho da Silva (Macaé),
Diác. Faustino do Nascimento
Filho (3215-3981).Dia 08: Ana
Luz Benevides Miranda
(2490-7382); Dia 09: Raphael
Fernandes Nóbrega (3831-
7898), Gabriela Manhães
Nóbrega (38317898); Dia 10:
Solange Nascimento Mendes
Ribeiro (3860-3789), Glaucia
Souza Gomes (2275-8226);
Dia 11: Ana Paula Maggessy
Tovar (3277-9227), Mauro
Rufino Martins (2556-3268);
Dia 12: Pedro Pereira da Silva
Filho (2502-4271), Daniela
Köhler da Costa.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Daniele, Matilde,
Nicole, Sara e Shirlei Pereira
Severino. 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.

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: Esequias Sales

Diáconos: Michel Jarque, Pedro Rocha e Joaber

Sales

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia Mendes

Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/ Stella

Junia

Noite: Coro Marcello Ganter/Stella Junia

Assistência Médica: Dra. Mariana Sathler  e

Enf.Afia Mendes

Som: Marcos Victorio

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Paulo Nascimento

Diáconos: Michel Jarque, Pedro Rocha e Joaber

Sales

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega e Deuzelia

Dutra

Noite: Sonia Leite e Izabel Nascimento

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/ Stella

Junia

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra. Mariana Sathler  e

Enf. Afia Mendes

Som: Bruno Nóbrega

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

CREDO DOS APÓSTOLOS
(SÉCULOS III E IV)

Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso

Criador do céu e da terra.

E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso

Senhor, o qual foi concebido por obra do

Espírito Santo; nasceu da virgem Maria;

padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi

crucificado, morto e sepultado; desceu ao

Hades; ressurgiu dos mortos ao terceio

dia; subiu ao céu; está assentado à direita

de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há

de vir para julgar os vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo; na santa Igreja

universal, na comunhão dos santos; na

remissão de pecados; na ressurreição do

corpo; na vida eterna. Amém.



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio - Órgão

Saudação e Acolhimento
52 NC – Glória e Celebração
Oração de Adoração e Louvor
55 NC - Alegria e Gratidão

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 95
74 NC – Sinceridade

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Súplica de um
nordestino”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

101 NC – A Voz da Salvação
Oração Diaconal de Dedicação

Credo

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Sempre te amarei”
Mensagem: Rev. José Roberto Rodrigues
Coelho

DESPEDIDA

316 NC - Os Intentos de Deus
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Segundo a
vontade de Deus”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Eu vou construir

Saudação e acolhimento
Cântico: Ao Único
Oração de adoração e louvor
Cântico: Eu navegarei

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 87
Cântico: Doce Nome
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Se o meu povo orar”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
147 NC - Vencendo vem Jesus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Levanta-te,
brilha”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Maior amor não há”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Diante da Cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Meu alvo
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº35– 06 de outubro de 2019                                                                                                                                            

          A terrível ratoeira disfaçada de requeijão   
               “Se, porém , algum de vós necessita de sabedoria , peça-a a Deus .” Tiago 1:5a 

   “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ” Proverbios 9:10a 
“Porque o Senhor dá a sabedoria...” Provérbios 2:6a 
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           Mamãe camundonga era cuidadosa e preocupada. Desde pequenininhos seus três 
filhinhos de rabinho comprido escutavam a historia triste do acidente que deixou vovô 
camundongo perneta. Ele misturou a curiosidade com a maluquice e enfrentou aquele objeto do 
mal, a terrível ratoeira! Na hora da lição da tarde, mamãe camundonga levava seus filhotinhos 
de rabinho comprido até a porta da toca, um buraquinho na parede, rente ao chão, atrás do 
sofá, e mostrava a temida ratoeira. Ela sabia que para que os filhotinhos tivessem proteção, era 
importante que eles conhecessem bem aquele objeto malvado. Mas, mamãe camundonga tinha 
acompanhado as mudanças no mundo e sabia que haviam inventado uma ratoeira disfarçada 
de requeijão, algo mais terrível ainda!! 
         “- Queridos filhotinhos de rabinho comprido! Observem! Vejam bem! Olhem bem daquele 
lado ali, à esquerda! Aquele objeto que parece uma mola é a ratoeira. PERIGOSISSIMA!!! 
Parece inocente e tem um pedacinho de queijo . Não se aproximem dela ! Nunca! Não se 
enganem!Nem se o queijinho for brie ou camembert!  
            - Não, mamãe, aquilo é uma deliciosa cachoeira gigante de requeijão! 
            - Sabedoria, filhotinha , use a sabedoria . O mundo está mudado, e a ratoeira está com 
um disfarce, está camuflada. Você é esperta. Então, seja cuidadosa, não se engane.” 
            E assim, dia após dia, no mesmo horário, a mesma cena: mamãe camundonga  e seus 
filhotinhos de rabinho comprido,as explicações sobre a ratoeira antiga e sua nova versão. E a 
vida, feita de escolhas... sempre usando a  SABEDORIA. 
 

            Na Bíblia encontramos várias histórias de filhos, pais e de conselhos 
que foram obedecidos e outros que nem foram ouvidos. 
            Em Atos vemos pela primeira vez o nome de Timóteo. Quando o 
apóstolo Paulo o conheceu ele ainda era um menino. 
           Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua 
avó, e, no livro de Atos, podemos perceber como ele era querido entre os 
membros da igreja que foi implantada ali. Tanto que sua boa conduta era 
reconhecida pelos irmãos que estavam em Listra e em Icônio (davam bom 
testemunho dele). Ele aprendeu os ensinos da mãe, da avó e de Paulo e se 
tornou um líder das primeiras Igrejas.  
          Crianças inteligentes recebem ensinamentos, aproveitam ao máximo tudo 
que aprendem e se tornam cidadãos de bem e bons servos de Deus. Mas, usem 
sempre a SABEDORIA e não se enganem! As coisas do mal costumam estar 
disfarçadas . O que parece não ter problema pode ser um grande perigo. Peça 
sabedoria a Deus!              Beijinhos, tia Ilda                                                                              

( saiba mais em Provérbios 3:1-35 / Atos 16:1-5)   

“Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração 

guarde os meus mandamentos; porque eles aumentarão os teus 

dias e te acrescentarão anos de vida e paz.” 

Provérbios 3:1-2 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


 
 

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 ! A semana foi boa para todos ? 
 Temos algum visitante? Bem vindos no nome de Jesus! 
 
2-CÂNTICO : ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação  
para crianças/APEC/vol. Verde nº3)  
Alô! Alô! Aqui estamos nós!  
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz.  
Quietinhos vamos pois ficar , p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar. 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é grande , muito 
 especial !!  Vamos dizer isso a Ele?Quem quer orar?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de outubro– Mateus 5:16 
 

5-Versículo do mês de outubro para memorizar:  

   “Bem aventurados os mansos, porque  

        herdarão a terra.” Mateus 5:5  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos agradecer 
 a Deus pela semana tão legal! 
Vamos orar pela vida dos aniversariantes  
de outubro.  
 
7-Mensagem – Tia Ilda   
 

8- CÂNTICO : - Bíblia meu livro companheiro  
Bíblia meu livro companheiro  

meu livro companheiro é a Palavra de Deus  
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia ,  
Aprendo dia a dia a andar com Jesus  

 
9- Oração Pai Nosso e Despedida     
  Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 

                                 Aniversariantes de outubro 

     "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        

TIA MARIANE ( UNIDOS POR CRISTO) 01/10  

TIA JULIA RÉGIS (JUVENIS POR CRISTO) 05/10  

TIA DEBORAH (UNIDOS POR CRISTO) 15/10  

TIA BÁRBARA VELLOSO (SEMENTINHAS DE JESUS) 23/10  

TIO INDIOMAR ( COORDENAÇÃO GERAL) 29/10  

TIA CLAUDIA GRAMMÁTICO (CACAU- CORDEIRINHOS) 30/10  


