
O CASAMENTO E O DIVÓRCIO

Mt. 19:01-09

Jesus foi provocado pelos fariseus sobre uma questão extremamente controvertida
e emocional em sua época como o é ainda hoje. Quanta gente já sofreu ao longo da
história por casamentos destroçados, relacionamentos desfeitos e/ou uniões que de
fato acabaram, mas continuam a machucar a família como um todo.

Difícil é a família que não tenha uma situação de divórcio hoje em dia. As
interpretações bíblicas sobre o assunto são diversas. Alguns procuram jogar juízo sobre
as pessoas e destruí-las ainda mais pelo insucesso em seus casamentos. Outros tratam
o assunto como natural e chegam, até mesmo a incentivar o divórcio por qualquer motivo.

Curioso que há casais que se casam já com essa ideia muito clara. Vou me divorciar
se eu não gostar. É preciso refletir sobre isso também. Jesus se aproveita da maldade
farisaica para trazer luz aos relacionamento.

A primeira coisa que precisamos saber é que nenhuma nação tinha um conceito
mais alto sobre o casamento do que os judeus. Eles se constituíram como povo
estabelecendo leis que tratavam o casamento com o ideal de pureza e com os mais altos
objetivos de vida. Mas, o ideal e a realidade não falavam a mesma língua.

A mulher judia era tratada como um objeto de pertencimento. Os casamentos
eram arranjados. Por outro lado, o processo de divórcio era extremamente fácil. Bastava
o homem não querer mais, fazia uma simples afirmação dizendo o que achava da mulher
e porque queria deixá-la e estava feito.

Na verdade, haviam duas correntes que interpretavam a lei diversamente. A escola
do rabino Shamai que interpretava a impureza como fornicação e ponto, nada mais. A
outra escola era a do rabino Hillel que tinha uma interpretação mais ampla possível em
que impureza poderia significar qualquer coisa que desagradasse. Pois o questionamento
dos fariseus pretendia colocar Jesus de um lado.

A resposta de Jesus sai desse ambiente de disputa e remonta ao princípio da
criação. Jesus nos oferece, assim um PRINCÍPIO. O princípio é de que todo divórcio não
é bom. Entenda que isso não é uma lei, é uma princípio como diz Barclay.

Para um fariseu isso é muito pouco. Por isso trazem para a questão a figura de
Moisés. Moisés não ordenou o divórcio, fez uma concessão diante de um ideal perdido.

Na verdade, precisamos entender que Deus não quis que o homem/mulher
estivesse só. Assim, o casamento precisa ser visto como o projeto de Deus para o fim da
solidão humana. Temos que pensar, resgatar e investir no porquê do casamento.

O casamento é a união total de duas personalidades distintas. Há que se preserva,
na unidade, as características de cada um.

O casamento não é um ato na vida, mas precisa ser visto e vivido como algo para
toda a vida.

O casamento é um compartilhar de todas as circunstâncias da vida. Por isso, para
casar é preciso buscar conhecer bem o outro. Ter a relação testada pelas circunstâncias
da vida.

Assim é que, por essas constatações bíblicas, o divórcio precisa ser visto e tratado
com muito cuidado, amor e atenção. Pois na Palavra de Deus, aprendemos que os motivos
para o divórcio são dois: Adultério e/ou Deserção irremediável.

Mas, acima de tudo, temos que ter misericórdia e compaixão. Pois não há ninguém
que passe pelo dissabor de um processo de divórcio que não fique com marcas.

Antes de julgar e jogar peso sobre as pessoas, lembre-se que Jesus nos acolhe e
trata de nossas feridas, não as causa.

Rev. Cid Caldas



A EXPERIÊNCIA DO ACAMPAMENTO

Diác. Leonardo Coelho

Ainda que eu tivesse me planejado,
Jamais preveria um caminhão tombado.
O trajeto prolongado assaltou minha ferida disposição
Questionando rapidamente minha viajante opção.

Homem rabugento que sou, após ver o ocorrido,
Percebi a miséria do meu atraso superficial
Rogando que o prejuízo alheio
Tenha se atido ao material
E envergonhado comigo,
Como é fácil mirar no próprio umbigo.

Reflexo direto da lida diária
Trazendo a nudez precária
Da natureza falha e humana
Que inerente a nós emana.

A chegada inaugura um novo tempo
De comunhão, encontro e alento.
A despeito dos tomos me sinto em pé,
Como é bom estar com a família da fé.

Diante da lembrança de lutas margas
A natureza exuberante promove recargas.
Sou amorosamente acolhido e não resisto
Quão bom lembrar que toda boa dádiva provém de Cristo.

Envergonhado pela pequenez de meu ser
Lembro que fácil ou difícil não mereço o viver
É graça imerecida e gratuita,
Não atrelada a qualquer circunstância fortuita.

Agradeço todo o bem recebido do Senhor
Que me lembra de alimentar o temos
Amortizando minha inerente maldade
Provendo com ele relevante intimidade.

Nos sorrisos, gestos carinhos e vivência
Com os irmãos experienciamos pluralidade
Sob a intercessão de nossa essência
Antes do julgamento precoce da própria vontade.

Amoroso, presente, fiel e amigo
Obrigado Jesus pelo cuidado comigo.
A rotina voltará cobrando o seu preço
Que eu possa usar este acampamento como um gesso.
Tratando de uma eventual e possível fratura
Pois para todas as intempéries Cristo é a cura.



ENGAJAMENTO

ü Presença

Ø Participação

v Envolvimento

U Fidelidade

CULTO DA REFORMA
Nesta semana, no dia 31 de outubro,
quinta-feira, às 19h30min realizaremos
aqui em nossa Igreja o Culto alusivo aos
502 anos da Reforma. Receberemos as
igrejas do nosso presbitério e viveremos
um tempo de comunhão e celebração.
Você precisa estar presente.

O ACAMPAMENTO FOI UMA
BÊNÇÃO
Tivemos um abençoado final de
semana. Cerca de 50 pessoas
estiveram em Araras. Momentos
de comunhão, estudo da Palavra
de Deus e alegres brincadeiras e
jogos. Que a alegria, a comunhão
com os irmãos e com Deus floresça
e nos permita viver assim como
Igreja do Senhor Jesus Cristo.

100 CESTAS DE NATAL - É HOJE
Chegamos naquele momento do
ano em que nos preparamos para a
celebração do natal. Como temos
feito ao longo dos anos, é desejo
levantarmos ofertas para a
distribuição de 100 cestas de natal.
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?

PLENÁRIA DA SAF
Hoje, às 16hs nossa SAF estará
uma vez mais reunida em plenária
e, dentre os assuntos tratados,
caminhará na definição daquelas
que dirigirão a SAF em 2020. Sua
presença é fundamental.

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
Hoje, às 16h30min no terceiro
andar, sala dos adolescentes.
Diácono, você precisa estar
presente.

DIA 09 TEM REUNIÃO DE ORAÇÃO
Nossa reunião de oração que
acontece mensalmente, se dará
no dia 09 de novembro, às 9hs.

ATENÇÃO ADOLESCENTES
Dia 9 de novembro é dia de
Cinema. Rev. Diego os convida
para terem um tempo de diversão
e comunhão. O horário? O filme?
Ele te conta.

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.

MÃOS E CORAÇÃO
A Secretaria do Trabalho de
Infância do presbitério está
promovendo um treinamento para
líderes, pais e professores de
crianças no sábado que vem, dia
02 de novembro. O objetivo é
qualificar ainda mais o trabalho
infantil em nossas igrejas.

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.

EU NO LUGAR DELE E VICE-
VERSA
Já pensou nisso? Pois é
exatamente este o tema que nosso
Ministério de Casais está nos
oferecendo para refletir no dia 09
de novembro, às 18hs. Quem vai
nos falar é nossa irmã e psicóloga
Prof. Patrícia Figueiredo. Faça suas
inscrição com Julia e
Faustino;Claudia e Raner ou Julia
e Leonardo.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Oremos por nossos irmãos e irmãs.
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, 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: Alex Charles de Almeida
Coelho ( 2275-5008);Dia 29:
Indiomar Crosoé de Oliveira
Selau; Dia 30: Otávio André Va-
lente Bittencourt (3647-1009),
Cláudia Grammatico Severino
da Silva (2501-5003); Dia 01:
Rev. Cid Pereira Caldas, Carine
Silva Manhães (2256-1430).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo
passado nossos irmãos Dilene
Loureiro Takayama, Eberson
Alves Freitas, Maria Zelia de
Oliveira, Orsitavio Victor dos
Santos, Raquel de Melo e
Souza, Ricardo Massaru
Takayama .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: Vitor Camarinha

Diáconos: Jorge Sarito, Joaber Sales, Rogério

Andrade

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, Sônia Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Manhã: Quarteto4Cantos / Inês Jarque

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra Sulamita Rocha e Enf.

Renata

Som: Lucas Feitosa

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: André Ribeiro

Diáconos: Pedro Rocha, Felipe Silveira e

Faustino Filho

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Afia Mendes

Noite: Márcia Nóbrega e Ana Benincasa

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella

Junia

Noite: Coro Marcello Ganter/Stella Junia

Assistência Médica: Dr. Mário Filipe e Enf.

Renata

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
155 NC – Castelo Forte
Oração de Adoração e Louvor
35 NC - Adoração e Súplica

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 34
156 NC – Confiança em Deus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4Cantos: “Sou um milagre”

Aniversariantes da Semana

Batismo Infantil

CONSAGRAÇÃO

150 NC – Salvação Perfeita
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos: “Tudo novo”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

314 NC - Diligência
Bênção
Tríplice Amém
Quarteto 4Cantos: “Um vencedor”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Louvemos ao Senhor

Saudação e acolhimento

Cântico: Vem, aviva

Oração de adoração e louvor

Cântico: Deus de detalhes

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 13

Cântico: Coração quebrantado

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

177 NC – Firme nas promessas

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Oração

Mensagem: Rev. Cid Caldas

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Andando sobre as águas

Bênção

Amém Quíntuplo

Cântico: Maranata



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº38– 27 de outubro de 2019                                                                                                                                            

                   
                     O ALMOÇO DO 4º DOMINGO NA IGREJA 
             “Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de   
             que se envergonhar , que maneja bem a palavra da verdade.” 2 Tm2:15 
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             Quantos preparativos! Tia Catarina disse que seria um dia muito especial! No 
mês de outubro o Departamento das Crianças estaria responsável pelo almoço da 
Igreja. Um momento gostoso de comunhão degustando uma deliciosa comida feita 
com carinho. Quem comprou os refrigerantes? Quem fará a sobremesa? O que 
teremos como prato principal?  
             Não foi difícil contar com a participação de todos, e logo a lista das doações 
estava cheia. Contratar as cozinheiras, fazer as compras... quantas tarefas!  
             Algumas mães se interessaram em arrumar o salão e os enfeites das mesas, 
outras disseram que trariam docinhos e a sobremesa diet. As crianças deram o aviso 
geral na hora do culto e venderam os ingressos. Os planos eram muito legais e o que 
as pessoas queriam saber era onde, e em que momento, fariam parte deles? 
           

           Planos, planos... Sempre que planejamos alguma coisa, contamos com o 
sucesso de cada etapa. Todos os que estão envolvidos precisam se esforçar 
para que tudo aconteça bem certinho. Não terá erro se cada um fizer a sua 
parte.  
           Essa história dos planos que envolveram o almoço na Igreja de Botafogo 
me fez lembrar que nós também fazemos parte de um plano muito maior. Nós 
estamos incluídos no Plano de Deus. Aliás, não só incluídos, mas ATIVAMENTE 
INCLUÍDOS, porque precisamos trabalhar para que este plano seja cumprido de 
maneira a agradar a Deus, para a glória dEle. MESMO AS CRIANÇAS!  
            A Bíblia conta a história de uma menina que era escrava. Ela foi uma 
parte fundamental de um plano de Deus para que houvesse o encontro de 
Naamã , seu senhor , doente ,com o profeta Eliseu . Eliseu foi usado por Deus 
para curar Naamã da sua doença e mudar a vida deste homem. 
            Muitas vezes não entendemos muito bem algumas coisas que 
acontecem em nossas vidas, coisas nem sempre alegres. Mas tudo o que 
acontece serve para o nosso bem, dentro de um plano maior de Deus. 
            Devemos estar sempre prontos para trabalhar na obra de Deus, com o 
coração aberto e puro para cumprir qualquer papel, qualquer função, ajudando 
sempre, atrapalhando nunca..               Beijinhos, tia Ilda                                                                                       
  (saiba mais em II Reis 5/ Rm. 8:28-30 ) 

Hoje!!! Almoço na Igreja - 

responsabilidade do Departamento 

das Crianças, ainda há vagas!  

Procure Catarina ou Luzia. 

 

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 !  Esse é um dia muito  especial!       
           Estamos  reunidos para o culto a Deus! 

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! A 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 : Esse é o momento 
           de  agradecer pelas bênçãos e também 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  


