
CAMINHANDO PARA A CRUZ

Mt. 20:17-19

Este texto traz, pela terceira vez, a advertência de Jesus aos seus discípulos
quanto ao desfecho da sua vida entre eles. Ele, de novo, descreve seu caminho
até a cruz.

O Evangelho de Marcos, falando sobre este momento, nos diz que Jesus
caminhava a frente dos discípulos e eles iam atrás assustados.

Nos encontramos num momento crucial da vida de Jesus. Estamos diante
do último passo da tragédia que viria. Jesus está caminhando firme e de forma
deliberada para Jerusalém e para a cruz.

Jesus seria entregue nas mãos de sacerdotes supremos e escribas. Seu
coração seria destroçado pela deslealdade daqueles que se diziam amigos e, mais
do que isso, por aqueles que diziam conhecer a Deus e seu projeto. Jesus seria
condenado à morte pela religião institucionalizada. Pela rotina religiosa; pela fé
de tabus; pela religião que escraviza, exclui, é interesseira e não tem sensibilidade
para perceber a ação do Deus que dizem crer e adorar.

Somos tentados a viver esse tipo de religião, se não nos centrarmos na
Palavra de Deus; não buscarmos ouvir a voz do Espírito Santo que habita em nós;
e não questionarmos sempre nossas intenções e motivações. Jesus seria
condenado à morte pela religião instituída. Num certo sentido, o “condenamos”
quando dizemos que ele é o Cristo prometido e não centramos nossa existência
no conhecimento e testemunho da Palavra de Deus; quando não damos vazão e
percepção à presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nem nos deixamos sondar
quanto às nossas motivações.

Jesus seria entregue nas mãos dos romanos e sofreria as injustiças que,
ainda hoje, nos indigna. É duro suportar a injustiça. Sofreria a indignidade, a
humilhação e o insulto deliberado. Sem razão e sem porquês. Chegariam ao
extremo de fazê-lo sofrer as piores torturas conhecidas no mundo de então.

Isso tudo chegou ao cúmulo da crucificação, ao extremo do sofrimento físico
e o faria chegar a morte. Sofrimentos de toda ordem: física, emocional e mental.
Tudo aquilo que o mundo é capaz de nos afligir.

Mas, perceba que o texto ao antecipar os acontecimentos, termina por nos
fazer olhar confiadamente para o depois – a ressurreição! O depois. A história não
termina num abismo, na morte, numa cruz. Há um amanhã. Há ressurreição.
No sofrimento extremo, se descortina a glória. Para além da morte, está a vida.

Que maravilhosa mensagem para celebrar o natal! Coloque no saco de
presentes suas dores, seus sofrimentos, suas amarguras, seus pesares, seus
ódios, suas dúvidas, as injustiças, incompreensões e toda sorte de sofrimento e
injustiça que porventura você tenha experimentado ou esteja vivendo. Descortine
a glória de Deus que nos deu Seu Filho, ele veio até nós – o Emanuel! Viveu, o
mataram, mas ele ressuscitou e no diz – vivam porque Eu lhes dei vida. As coisas
velhas já passaram eis que tudo se fez novo”

Rev. Cid Caldas



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

II. NOSSA REGRA DE FÉ E PRÁTICA

Pergunta 2 - Que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de O glorificar e gozar?
Resposta - A Palavra de Deus, que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamentos, é
a única regra para nos dirigir na maneira de O glorificar e gozar.

Como sabemos que a Bíblia é a Palavra de Deus?

Há provas internas e externas:

d) As profecias da Bíblia e seu cumprimento. Dt 18.17-21. Nesta passagem, vemos
que o teste para se saber, com certeza, se uma profecia é verdadeira ou não, é
o seu cumprimento exato. A Bíblia contém milhares de profecias específicas. Se
pudermos provar que essas profecias têm sido cumpridas literalmente,
provaremos também que a Bíblia é a infalível Palavra de Deus. Ninguém, senão
Deus, pode predizer o futuro. Ora, mais de duas mil profecias do Velho
Testamento já se cumpriram com exatidão. Muitas delas dizem respeito a Israel
(judeus) e às cidades relacionadas com este povo, de modo que seu cumprimento
pode ser averiguado por qualquer pessoa que tenha acesso a uma boa
enciclopédia. O Dr. James Kennedy, autor do chamado Evangelismo Explosivo,
em seu livro Por que creio?, descreve o cumprimento de algumas destas profecias.
Há ainda as profecias referentes a Jesus. Calcula-se que mais de trezentos
detalhes proféticos se cumpriram em Cristo. Os que ainda não se cumpriram
referem-se à Sua Segunda Vinda e ao Seu Reino, ainda futuros. Ver Lc 24.25-27,
44-47.

e) A arqueologia. “Mais de dois mil e quinhentos sítios arqueológicos relacionados com a
Bíblia foram descobertos... O testemunho contínuo... da arqueologia... é definitivamente
e uniformemente favorável às Escrituras...” (J. Kennedy, Por que creio?, pág. 24). Os
arqueólogos encontraram a cidade de Abrão e documentos escritos na sua época,
os quais comprovam detalhes de sua estada no Egito, sua batalha contra os
reis da Mesopotâmia, para resgatar o sobrinho Ló etc. As cidades celeiros, Pitom
e Ramessés, edificadas pelos hebreus, no Egito (Êx 1.11), foram desenterradas
recentemente. As paredes das casas, segundo se verificou, foram feitas de tijolos,
alguns com palha e outros sem palha, como lemos em Êx 5.7.12.

f) As vidas transformadas. Vimos que o propósito da Revelação Especial é reconciliar
o homem com Deus e guiá-lo na maneira de O glorificar e gozar. Ora, as vidas e
testemunhos dos cristãos verdadeiros, em cada geração, atestam que este
propósito tem sido alcançado. É este o nosso caso? Ou não temos provas pessoais
do poder transformador da Palavra de Deus?

(Continua)



ENGAJAMENTO

Presença

Participação

Envolvimento

Fidelidade

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.

CORO MASCULINO
Hoje no Culto Vespertino teremos
a participação do Coro Masculino
que foi constituído para nos
abençoar. Sob a regência de Victor
Santos, um irmão amado que
venho nos abençoar, vamos louvar
ao Senhor. Venha, traga sua
família e convidados. Vamos
adorar ao Senhor com alegria.

CEIA TROPICAL
Hoje, após o Culto Vespertino,
teremos um momento delicioso de
comunhão e alimentação – A Ceia
Tropical. Você terá a oportunidade
de trazer um alimento para
compartilhar com os irmãos.

Assim, nossa ceia será o fruto do
que trouxermos. Procure a
Comissão de Comemorações e
escolha o que você deseja trazer.
Vamos fazer uma grande
celebração.

JESUS, VERBO ENCARNADO,
FONTE DE AMOR E LUZ
Este é o nome da cantata que o
Coro Marcello Ganter nos trará
como um presente de natal. Será
no domingo, dia 22 de dezembro,
às 18hs. É dia de celebração e
adoração.

CULTO DAS LUZES DA IP
BOTAFOGO
No dia 24 de dezembro, terça-feira,
às 18h, celebraremos o Culto de
Natal da Igreja Presbiteriana de
Botafogo. Serão momentos de
culto, comunhão e celebração ao
Senhor. Fique tranquilo que
teremos tempo e tranquilidade
para a Ceia em família. Você vem
à Igreja, celebra com os irmãos e,
depois vai para casa, celebrar com
a família menor. É fundamental
que você e sua família estejam
presentes. Você pode.

AGENDA DA IGREJA
Uma bela programação de natal
está sendo preparada para
abençoar aqueles que vierem à
Igreja. Queremos que você e sua



família estejam envolvidos e sejam
abençoados.
15/12 – Manhã – Ceia do Senhor

Presépio Vivo
Coro de Pais

Entrega das Cestas de Natal
15/12 – Noite

Coro Masculino - Canta o Natal
Ceia Tropical

22/12 – Manhã – Quarteto 4Cantos
22/12 – Noite – “Jesus, verbo encarnado,
fonte de amor e luz”

Cantata Coro Marcello Ganter

24/12 – 18h – Culto das Luzes

100 CESTAS DE NATAL
Hoje promoveremos a entrega das
cestas de natal que forma
amorosamente adquiridas pela
Igreja para abençoar famílias. Os
beneficiados estão participando do
Culto Matutino e, ao final, a SAF
fará a entrega da cesta de natal
com um exemplar da Bíblia.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 21 de dezembro, 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! Já recebemos
os relatórios da SAF e
Departamento Infantil.

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: 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
Hoje: Izabel Cristina Cunha
do Nascimento (3215-3981),
Renata Mossa Gomes dos
Santos (2561-4715), Dia 16:
José Vicente Ambrósio de
Melo (2551-4206); Dia 18:
Diac. José Marques Baía
(2548-6509) ,  Ana Maria
Benincasa de Souza (3102-
2330).

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.

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: Thiago Leite, Jorge Sarito e Joaber
Sales
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, 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.
Silvana
Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: José Baía, Fábio Severino e Faustino

Filho

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sônia

Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Manhã: Quarteto 4Cantos /Inês Jarque

Noite: Coro Marcello Ganter/Stella Junia

Assistência Médica: Dra. Sulamita e Enf. Renata

Som: Lucas Feitosa

Domingo

09h30min - Escola Dominical e Culto Infantil

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

3 ª  V el a  d o Ad ven t o:  “ N ovo
mandamento vos dou : que vos ameis
u n s aos ou tros; assim  com o eu  vos
am ei, qu e tam bém  vos am eis u ns
aos ou t ros. Vos escrevo n ovo
m a n d am en t o,  aqu i l o  qu e é
verdadeiro nele e em  vós, porqu e as
t revas se vão d issipan do, e a
verdadeira lu z já br ilha. Aqu ele qu e
diz estar na lu z e odeia a seu  irm ão,
até agora, está nas trevas. Aqu ele
qu e am a a seu  irm ão perm an ece
na lu z, e nele não h á nenhu m
tropeço.” (Jo 13:34 e 1Jo 2:8-10)

Sau dação e Acolh im en to
241 NC – O Nascim ento de Jesu s
Oração de Adoração e Lou vor
235 NC - O An jo da Paz

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Is 35
233 NC - Os Pastores no Campo

Mom en to de Sú plica e In tercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Coro Marcello Ganter: “Quero te
esperar, Senhor”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

231 NC – O Primeiro Natal
Oração Diaconal de Dedicação

Coro de pais do Departamento Infantil

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “A vinda do
Senhor”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Feridas”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos
Eucarísticos
268 NC – Redenção
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Dai ao
Senhor louvor”



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
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                                           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 nº45– 15 de dezembro de 2019                                                                                                                                            

                            O presépio vivo    
“Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se o adoraram ; 

 e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas :ouro , incenso e mirra.” 
 Mateus 2:11 

 (os pastores) “ Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada  
na manjedoura.” Lucas 2:16 
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             Era o momento mais esperado do ano: a encenação da natividade no teatro da escola. 
Devia ser um momento de alegria e paz, mas infelizmente também era uma época de muito 
“stress”. A escolha dos personagens sempre criava uma discussão, um “mal estar” geral. A 
questão era: todos queriam ser um dos magos do Oriente. 
           - Pedro, você foi mago no ano passado, vai ser pastor esse ano. 
           - Pastor??? Mas nem gosto de ovelha... Quero me vestir com aquela roupa prateada 
comprida, e não com uma pele de carneiro na cintura.  
           Então D.Mari explicou, com calma, que cada personagem da natividade tinha um 
significado muito importante na história. Disse que os pastores foram os primeiros a conhecer 
Jesus. Era a gente simples do campo que cuidava de ovelhas, portanto simbolizavam a 
humildade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos reconhecidas. Quanto 
privilégio! Jesus deve ser conhecido pelos homens da ciência (os magos) e também pelos 
humildes (pastores). E quando D. Mari resolve explicar algum tema bíblico, tudo fica mais claro. 
Quanta sabedoria!! 
          Explicação dada e um outro problema para resolver: agora todos queriam ser um dos 
pastores... 
 

            Se prestarmos atenção aos personagens e objetos que envolvem o 
momento do nascimento de Jesus vamos perceber o que cada um deles 
representa. Já falamos dos pastores, vejamos os outros: 
       - os animais- No nascimento de Jesus forneceram calor ao local mostrando 
que a natureza está a serviço do homem e de Deus. 
       - a estrela - a luz de Deus que guia o caminho para encontrar o Menino 
Jesus. Manifestação da natureza indicando que Jesus havia nascido. 
       - os magos- homens da ciência (astronomia, medicina e matemática) que 
vão até o Salvador e o reconhecem como Deus. Não se sabe quantos visitaram 
Jesus. A ciência encontrando Jesus. 
        - ouro, incenso e mirra: presentes que os magos oferecem ao Menino 
Jesus. O ouro significa a realeza; era um presente dados aos reis. O incenso 
significa a divindade, um presente dado aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza 
as orações que sobem ao céu. E a mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. 
É um presente profético: anuncia que Jesus vai sofrer, mas também que seu 
reinado será eterno.                            Bjos , tia Ilda                                                                                                                              
  (saiba mais em Mateus 1:18 até 2:23 / Lucas  1 e 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: Bem vindo em nome do Senhor!!  
Bom dia meus amigos! Temos algum visitante? 

 
2-CÂNTICO : NA PEQUENA BELÉM ( Randy Vader) / 
cantata de Natal ” Vinde...adoremos” faixa 4 
Ouçam os sinos dizendo assim :  
                   “Glória ! Aleluia ! Já nasceu , enfim! 
                    Paz na terra , tudo bem , 
             Cristo nasceu na pequena Belém!”  (bis) 
Os anjos lá no céu ...pastores a velar ... 
           Naquela manjedoura  o rei menino está. 
Os sábios a seguir a estrela divinal 
       nos fazem relembrar essa noite sem igual. 

 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Tudo que Deus faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele? Quem quer orar? 
                         
4-Leitura Bíblica no mês de dezembro– Lucas 1:28-31 
 

5-Versículo do mês de dezembro para memorizar:  

   “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na  

terra os homens, a quem ele quer bem.  Lucas 2:14  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos 
             agradecer pelas bênçãos e também pela  
                 vida dos aniversariantes de dezembro 
7-Mensagem – Tia Ilda  

8- CÂNTICO : -Musical de Natal - O plano de Deus- Mig e Meg faixa 7  

2X-   Vou estar com Jesus , sim em minha vida  
         Vou andar com Jesus sempre em minha vida  
         Vou cantar Glória a Deus sim, em minha vida 
         Vou louvar , sim a Deus toda a minha vida .  
 
2 X- Aleluia , aleluia , Jesus , amigo ,protetor e guia. 
        Aleluia , aleluia, ele é protetor e guia 
 
9- Oração Pai Nosso e Despedida     
  Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 

                                 Aniversariantes de dezembro 

     "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 

LARA ROMEU PONTES ROSA 05/12      7 ANOS 

TIA CATARINA (Amigos de Jesus) 07/12  

HENRIQUE COSTA HERMENEGILDO 12/12      11 ANOS 

TIA LUZIA (Amigos de Jesus) 12/12  

TIA CRISTINE (Amigos de Jesus) 31/12  

 


