
A BÊNÇÃO DAS CRIANÇAS

Mt. 19:13-15

Como você já sabe, Jesus seguia para a Judeia e nessa caminhada vários encontros se
deram. Aqui é colocado diante de Jesus, algumas crianças. Num mundo masculino e voltado
para homens maduros, a caminhada de Jesus é interrompida pela singeleza da família, de
crianças e de inocência.

Numa viagem cheia de intenções e pensamentos políticos, históricos, religiosos; de
vontades distintas; dos jogos que os homens não se cansam de jogar e viver, aparecem crianças
no meio de uma discussão acerba sobre casamento e divórcio. O quadro por si só, já nos parece
um alerta sobre o casamento – olhem as crianças, pensem nas crianças, considerem as crianças,
há crianças entre nós. Vejam o que falam, como se comportam e como se tratam! Quem são os
personagens desse momento?

Primeiro o texto cita aqueles que trouxeram as crianças. Não é difícil imaginar que foram
os pais ou quem sabe, mais precisamente, as mães. Que desejo maravilhoso, que cena instruidora!
Pais levando seus filhos até Jesus para que esse possa abençoá-las. Esta lição precisa ser
inculcada naqueles a quem Deus concede o privilégio de ter filhos – levá-los a presença de Jesus
para serem abençoados.

Lamentavelmente, há pais que negligenciam essa oportunidade. Nossa Igreja dispõe de
uma infraestrutura especial, de material humano e didático para levar as crianças até Jesus
para que sejam abençoadas. Como pais, é preciso obedecer a Palavra de Deus: “Ensina a criança
no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele.” (Provérbios
22:6) Entenda que esse texto não é uma ameaça, mas o ensino seguro de como criar filhos que
terão felicidade e bem-aventurança na vida. É oferecer aos filhos a oportunidade de experimentar
e viver as melhores coisas – é um ideal de sucesso.

Depois, o texto cita os discípulos e nos alerta que, como discípulos de Jesus, precisamos
ter cuidado para, na tentativa de viver e expressar uma verdadeira espiritualidade, seriedade
com Deus e religiosidade intensa, podemos nos tornar tropeço para aqueles que desejam chegar
perto de Jesus. É verdade que a motivação dos discípulos era de proteger Jesus, livrá-lo do
excesso de demandas e tudo aquilo que somos tentados a fazer para organizar a obra do Senhor
e a Igreja. Mas, não podemos nos esquecer de que o Senhor da Igreja é Jesus. Ele sabe e decide
o caminhos de Sua Igreja.

Agora, aparece Jesus recebendo multidão, discípulos, pais e crianças. Não sei se você
percebe isso, mas crianças quando estão a vontade, correm, gritam, sorriam, falam e, até fazem
traquinagens. Isso é normal da infância. Quando não estão a vontade choram, se escondem no
colo ou entre as pernas de seus pais ou responsáveis, reclamam e demonstram seu incômodo.
Perceba que não menção a qualquer constrangimento das crianças porque estar perto de Jesus
é bom e agradável. Assim precisamos ser e viver em Igreja. Deixando as crianças se sentirem
bem, sendo calorosa e abençoadamente recebidas.

Perceba que Jesus não fala de cansaço, que estava ocupado, que a presença das crianças
o molestava ou atrapalhava. Porque Jesus quer nos acolher em nossa infância, nos momentos
em que nos tornamos mais vulneráveis e nas esferas complexas que a vida se nos submete.

Finalmente, temos as crianças. O texto diz que elas estavam próximas de Jesus. A figura
da proximidade da fragilidade, da simplicidade e da candura de Jesus, confirma que é disso que
Deus gosta e é assim que Ele quer que nos aproximemos Dele.

O duro é constatar que na medida que a vida passa e crescemos, muitos de nós ao invés
de se aproximar ainda mais de Jesus como crianças, se afastam. E, assim, perdemos a
oportunidade de receber a bênção que Jesus nos oferece.

Rev. Cid Caldas



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

INTRODUÇÃO: A Bíblia, também chamada Escrituras Sagradas e Palavra de Deus, contém
história, profecia, poesia, mandamentos e doutrinas, tudo o que necessitamos crer a respeito de
Deus e tudo o que Deus requer de nós. Este curso é sobre as Doutrinas da Bíblia.

Os cristãos do primeiro século “perseveravam na doutrina dos apóstolos...” (At 2.42). Eles se
reuniam regularmente para estudar as doutrinas da Bíblia, de Deus, de Cristo, dos cristãos.
Posteriormente, falsos mestres ensinariam falsas doutrinas, modismos doutrinários. Mas Deus,
em cada época, proveu a igreja de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a
instrução e edificação espiritual dos crentes, para que não se deixassem levar ao redor  “por todo

vento de doutrina” (Ver Ef 4.11.15).
O apóstolo Paulo recomendou ao pastor Timóteo: “Prega a Palavra... corrige... exorta com toda

longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que  não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-

ão de mestres segundo as suas próprias cobiças... e se recusarão a dar ouvidos à verdade...” (II Tm 4.2-4).
Hoje, mais do que nunca, há falsos mestres e falsas doutrinas. No Brasil, predomina o

sincretismo religioso (mistura de religiões cristãs e pagãs). Há desvios doutrinários muito sérios
nas igrejas cristãs. Entre os evangélicos também. Daí a importância deste estudo. Precisamos
conhecer as Doutrinas da Bíblia! Precisamos crer nas Doutrinas da Bíblia! Precisamos vivenciar
as Doutrinas da Bíblia! Precisamos pregar a Doutrinas da Bíblia!

A Assembleia de Westminster - No transcorrer dos séculos, a Igreja Cristã desviou-se das
Doutrinas Bíblicas vezes sem conta. Surgiram inúmeras heresias. A chamada Reforma, iniciada
por Martinho Lutero, em 1517, na Alemanha, foi um retorno às Escrituras, às Doutrinas da
Bíblia. Posteriormente, houve necessidade de sistematizar essas doutrinas, que passaram a ser
ensinadas nas Igrejas Reformadas.

Foi o que fez a famosa Assembleia de Westminster, realizada nas dependências da Abadia
de Westminster, em Londres, Inglaterra, de julho de 1643 a fevereiro de 1649. O Concílio foi
convocado pelo Parlamento Britânico e foi presidido pela Igreja Escocesa. Contou com a presença
de 120 ministros, 30 assessores leigos, e 5 delegados especiais da Igreja da Escócia. Os conciliares
produziram três importantes documentos: 1. A Confissão de Fé; 2. O Catecismo Maior; 3. O
Breve Catecismo.

Os Catecismos são a Confissão de Fé em forma de perguntas e respostas. O Maior serve
de texto para sermões, conferências etc.; o Breve facilita o ensino das doutrinas bíblicas em
salas de aula, reuniões de família e às crianças.

A Igreja Presbiteriana do Brasil, reunida nacionalmente pela primeira vez em 1888, adotou,
a exemplo de suas irmãs da Inglaterra e dos Estados Unidos, a Confissão de Fé e os Catecismos
de Westminster. São os nossos símbolos de fé. Os Presbitérios, quando ordenam pastores,
perguntam aos mesmos, entre outras coisas, se aceitam estes Símbolos de Fé como expressão
da doutrina Reformada e Presbiteriana. Quando ordenam presbíteros e diáconos, os pastores
lhes fazem a mesma pergunta.

Nosso curso - Neste curso, vamos estudar as principais Doutrinas da Bíblia, seguindo as perguntas
do Breve Catecismo. Naturalmente, a Bíblia, a Confissão de Fé e vários compêndios de doutrina e
teologia foram consultados. Nossos objetivos são: Conhecer as Doutrinas da Bíblia; Crer nas
Doutrinas da Bíblia; Vivenciar as Doutrinas da Bíblia; Pregar as Doutrinas da Bíblia.

O Breve Catecismo contém 107 perguntas e respostas, abrangendo todas as principais
Doutrinas da Bíblia. Não podemos estudar todas estas doutrinas num curso de apenas 13
lições. Nós o faremos por módulos. Neste, vamos estudar as doutrinas referidas nas primeiras
22 perguntas e repostas do Breve Catecismo. (Continua)



ENGAJAMENTO

ü Presença

Ø Participação

v Envolvimento

U Fidelidade

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE
GRAÇAS
Estamos chegando na época de
agradecermos a Deus pelas
bênçãos recebidas ao longo do ano.
Lembro do hino que nos desafia “a
contar as bênçãos”. Precisamos
fazer isso para percebermos como
Deus tem agido em nossas vidas e,
assim com gratidão, adorarmos a
Deus. O Culto do Dia Nacional de
Ações de Graças será no dia 28 de
novembro, quinta-feira, às 19hs.

ESTATUTO DA IGREJA
A Igreja, a fim de atender as novas
demandas jurídicas e bancárias de
nosso tempo precisará promover
uma atualização do Estatuto da
Igreja. O Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil debruçou-
se sobre a matéria e elaborou um
Modelo de Estatuto para Igrejas.
Nosso Conselho promoveu as
adequações necessárias à nossa
realidade. Temos pronto o
Anteprojeto de Estatuto da Igreja

Presbiteriana de Botafogo. Hoje, os
membros da Igreja irão receber dos
diáconos o Anteprojeto de estatuto
para lerem, estudarem, oferecerem
suas sugestões, caso as tenham, e
assim estarmos prontos para a
realização da Assembleia que irá
aprovar o novo Estatuto da IP
Botafogo. Após ler o Anteprojeto,
caso você tenha alguma observação,
encaminhem-na ao Rev. Cid Caldas
até o dia 01 de dezembro.

CONVOCAÇÃO DA ASSEM-BLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho da Igreja convoca a AGE
para reunir-se extraordinariamente
no dia 08 de dezembro, das
09h30min às 12hs, a fim de
promover reforma no Estatuto da
Igreja conforme estabelecido no artigo
13 do Estatuto da Igreja. Tão logo
cheguem à Igreja naquele dia, os
membros comungantes civilmente
capazes devem assinar o livro de
presença a entrada do Templo. O
processo de votação se dará ao final
do Culto Matutino, seguindo-se a
declaração do resultado.

100 CESTAS DE NATAL
A Igreja está reagindo ao  desafio de
levantarmos 100 cestas de natal para
abençoarmos famílias carentes.
Muitos já fizeram sua inscrição e
receberam os envelopes de
contribuição. É muito simples. Você



deve procurar a diretoria da SAF e
dizer quantas cestas deseja dar
(uma, duas, meia), o que Deus
colocar no seu coração. No segundo
domingo de dezembro, convidamos
os beneficiados a participar do culto
matutino e, ao final, a SAF faz a
entrega da cesta de natal com um
exemplar da Bíblia. Vamos nos
mobilizar?

BAZAR DE NATAL
A oficina Ester Nascimento está
preparando um maravilhoso bazar.
Será no dia 30 de novembro,
começando às 9h e indo até às 17h.
Durante todo ano nossas irmãs
produzem uma enorme quantidade
de peças que você poder adquirir e
abençoar os seus como presente de
natal ou para consumo próprio.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL
Uma belíssima programação de
natal está sendo elaborada para
abençoar a você, sua família e seus
amigos. A cada domingo de
dezembro teremos momentos
especiais de adoração. Planeje estar
em todos os domingos no mês de
dezembro. Natal é tempo de alegria,
comunhão e edificação espiritual.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 23 de novembro, 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.

RELATÓRIOS DO ANO
Está na hora de preparar os
relatórios das Sociedades Internas
e da Junta Diaconal para serem
encaminhados ao Conselho.
Atenção diretorias!

BÍBLIAS DO TEMPLO
Como você sabe, nossa junta
Diaconal mantém Bíblias para
serem emprestadas aos visitantes,
a fim de facilitar-lhes a participação
no culto. Você, membro da Igreja,
precisa trazer a sua Bíblia e, com
isso, aproveitar para fazer suas
anotações, criando intimidade com
a Palavra do Senhor. A prioridade
das Bíblias do templo é para os
visitantes. Ajude nossa Junta
Diaconal. Se perceber algum
visitante sem Bíblia no templo,
ceda a sua.

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),
Cristina Helena Primo da Silva,
Eliane Cristina Soares, Gerusa
Leite Weston, 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
Dia 10: Cirene Ferrari (2558-

6865); Dia 11: Luiz Claudo

Ferreira de Araujo (3083-4410);

Dia 13: Marcelo Cavalcante Faria

de Oliveira (2565-8067); Dia 14:

Maria Antonia Tavares Fernandes

da Silva (2543-3297), Alexandre

Corval Vieira (3226-9491); Dia

15: Ângela Grammatico (2501-

5003), Rogério Tureta Marangone

(2274-1381).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber
em nossa Igreja no domingo
passado nosso irmão Amaro
Delpino Lopes.Que Deus o
abençoe e que possamos vê-
lo 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: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Marco Aurelio, Leonardo Medeiros,

Thiago Leite

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega e Deuzélia

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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: Aureliano Dutra, José Baía, Fabio

Severino

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Deuzélia

Dutra

Noite: Sonia Leite e Afia Mendes

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
10 NC – A Criação e seu Criador
Oração de Adoração e Louvor
22 NC - Os Céus Proclamam

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 17
159 NC – Bondoso Amigo

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Sonda-me, ó
Senhor”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

104 NC – Linda Melodia
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “A igreja está
firmada em Cristo”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

176 NC - Fidelidade do Cristão
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Rio da Judeia”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Venha o teu reino

Saudação e acolhimento

Cântico: É de coração

Oração de adoração e louvor

Cântico: Eu navegarei

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 34

Cântico: É teu povo

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Jesus em tua presença

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Ele vem pra ti salvar

Bênção

Tríplice Amém

Cântico: Maravilhosa graça
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                     Boletim Dominical – ano 4 nº40– 10 de novembro de 2019                                                                                                                                            

                 Nem todos os dias são bons... 
         “Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, 
       a túnica talar de mangas largas que trazia . E, tomando-o, o lançaram 

   na cisterna , vazia, sem água..”   Gênesis37:23-24 
      “Jamais digas: Por que foram os dias passados melhores do que estes?  

     Pois não é sábio perguntar assim.”   Eclasiastes 7:10 
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1906-2019 

         Bia comprou um vestido lindo para a festinha de aniversário da Vânia. Todo mundo gosta 
de colocar roupa nova, e Bia já estava “namorando” aquele vestido há muito tempo. Ela só não 
contava com o descuido da Julinha que esqueceu o skate no meio da sala. Não deu outra: Bia, 
já vestida para a festa, tropeçou no skate e caiu em cima do Leo que segurava uma tigelinha de 
açaí. Vestido sujo e Bia em prantos... Realmente foi um dia mau pra Bia... 
         Mas, sua amiga Elise, como toda boa festeira, sugeriu que ela trocasse o vestido e não 
perdesse a festa. E... Surpresa!! Vânia estava usando um vestido igualzinho ao novo da Bia. Se 
não tivesse acontecido o banho de açaí e se Bia tivesse ido à festa com o vestido novo... Assim, 
após um dia mau, um dia bom! Regado a bolo e brigadeiro!  
           

         Você já teve um dia bom e outro ruim, nessa ordem ou ao contrário?  Mas, 
se somos filhos de Deus porque temos dias não tão bons? 
        Pra tentar entender vamos fazer um exercício de imaginação: feche os 
olhos. Tudo está escuro, você não está vendo nada. Agora, com os olhos 
fechados, tente imaginar que sente um cheiro de terra úmida, de mofo , como 
se estivesse dentro de um buraco,escuro e úmido. Você está com fome e está 
escutando pessoas comendo sem te dar nem um pouquinho. Pronto, você 
sentiu a mesma sensação do filho de Jacó, José, depois que os irmãos o 
jogaram dentro de um buraco.  
        Essa violência aconteceu por ciúmes. Os irmãos de José achavam que ele 
era o filho preferido de Jacó e deixaram que o pecado da inveja crescesse em 
seus corações. Esse deve ter sido um dia mau na vida de José.  
       Porque Deus permitiu isso? José foi vendido como escravo, mas Deus 
guiou sua vida e ele acabou vivendo no palácio real, sem nunca deixar de 
confiar nEle. A Bíblia conta essa história completa e diz que “o Senhor era com 
José, que veio a ser um homem próspero” (Gên 39:2).  
        A vida é assim: nem todos os dias são bons, mas também, nem todos os 
dias são maus. E Deus está conosco, como esteve com José, cuidando em 
todo tempo, todos os dias. A Bíblia diz que “em todas as coisas somos mais 
que vencedores” (Romanos 8:37). Os bons dias trazem felicidade e os maus 
trazem experiência. Creia.                             Bjos e um bom dia, tia Ilda                                                                                       
  (saiba mais em Gênesis 37 até 50 /  Jó 2:9-10) 
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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: Mais um domingo, juntos prestando um  
culto a Deus. É sempre um dia de muita alegria!  
      Temos algum visitante?  
       Bem vindos, no nome do Senhor! 
 
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: Momento de falar com Deus.  
Com todo respeito e adoração vamos dizer a Deus  
como Ele é bom e poderoso.  Quem quer falar com 
             Deus em oração?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Salmos 121:5-8 
 

5-Versículo do mês de novembro para memorizar:  

   “O meu socorro vem do Senhor, que fez o  

         céu e a terra.” Salmos 121:2  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Esse é o momento 
           de  agradecer pelas bênçãos e também pela  
                 vida dos aniversariantes de novembro 
  
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 novembro 

     "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. Reunião plenária nos 4ºs domingos às 
18h.Orientadora – Luzia Veloso 

MARIA DA SILVA RÉGIS 02/11 10 ANOS 

MARIA LUISA DE ALMEIDA LEITE ( MALU) 07/11 6 ANOS 

TIA ANGELA GRAMMÁTICO ( SEMENTINHAS DE JESUS ) 15/11  

LAURA BARCELOS CIMINELLI 18/11 9 ANOS 

TIA MARCELA LEITE ( BERÇÁRIO/CORDEIRINHOS)  20/11  

ESTHELLA ROSA MONTEIRO 25/11 6 ANOS 


