
RESISTÊNCIA CONTÍNUA
Lucas 21.5-19

Em meio à desordem geral existente, detecta-se as várias perseguições que o
cristão sofre hoje: perseguição espiritual, quando vê proliferarem as seitas espiritualistas
que, em nome de Jesus, enganam o homem; perseguição geral, advinda do temor de
guerras, nunca afastado e, qual nuvem ameaçadora, lembrando sempre que de um
momento para o outro pode acontecer aqui, em qualquer canto ou em toda a terra o
aniquilamento de homens por outros homens. Isto vem gerando uma insegurança que
se instala nos corações, provocando desavenças, separações e caminhos de solidão. Em
meio a tudo isto, ouve-se, porém, nitidamente, uma voz que diz: “É NA VOSSA
PERSEVERANÇA QUE GANHAREIS AS VOSSAS ALMAS”. É Jesus trazendo a mensagem
segura, tão necessária e que indica o caminho da libertação dessa insegurança:
perseverança.

Para perseverar é preciso ter um objetivo que vá além do sonho. Objetivo que nos
atraia irresistivelmente, fazendo-nos correr em sua direção. Ter e conhecer tal objetivo
é bênção de Deus, pois Ele nos faz lutar e ansiar por viver. Seguindo o exemplo de
Jesus, aprendemos que esta perseverança de que nos fala e, tão bem exerceu, é aquela
reveladora de forças que faz enfrentar todas as dificuldades, sem detença. Catástrofes,
tragédias e sofrimentos podem e, possivelmente, estarão presentes em nossos caminhos.
Mesmo chorando e sofrendo caminharemos no passo da resistência continua, triunfante
e paciente na plena certeza de que Deus em Jesus Cristo caminha ao nosso lado,
lutando as nossas lutas.

Há muito medo espalhado por todos os cantos. As pessoas estão com medo de
que alguma coisa possa prejudicar seus corpos. Assim, o corpo humano tornou-se o
deus do século. O que assistimos são mulheres e homens velhos por dentro, a lutar por
manter um exterior que possa dar uma visão jovem e que engana a muitos, menos a
eles mesmos. Como acreditar que os milhões gastos hoje em cosméticos que embelezam
e cuidam do exterior de homens e mulheres possam trazer-lhes a felicidade duradoura
e afastada de temores?

O homem não é só o corpo, mas espírito também. Segurança significa,
necessariamente, estar bem de corpo e de espirito. Por isso Jesus clama ao homem por
perseverar em ganhar a própria alma, isto é, a vida completa, todo o ser. Ganhar e
manter uma vida equilibrada, deveria ser a meta de todos. É preciso não desprezar o
espírito, se se pretende ter vida. Corpo e alma, carne e espírito merecem nosso cuidado
contínuo. Longe de Jesus de seu ensino e aceitação não existe a vida, porque vida é
esse ter o espírito voltado para Deus e a carne dominada, louvando ao Senhor em cada
ação.

A resistência contínua, de que nos fala Jesus vai tornando o homem responsável
por ele mesmo.

Para isso, retira-o de detrás dos escudos onde se acostumou a esconder-se, e
lança-o face a face com a realidade de seu mundo de desafios, dificuldades e guerras. Em
momento tão difícil da história humana, quando adultos e jovens caminham pelo vale
da sombra da morte, pois nele estão o alcoolismo, os tóxicos e sexo desenfreado, é
preciso ouvir o convite de resistência tenaz que evita que o homem sucumba diante do
gigante da morte, é ter Jesus alojado no centro da própria vida, no coração.

Rev. Geraldo Nunes de Azevedo



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

IV. UM DEUS, TRÊS PESSOAS

Pergunta 5 - Há mais de um Deus?
Resposta - Há um só Deus vivo e verdadeiro.

Pergunta 6 - Quantas pessoas há na Divindade?
Resposta - Há três pessoas na Divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estas três são
um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. O que cremos a respeito de
Deus afeta inevitavelmente nossas vidas, atitudes e comportamento. Daí as palavras
do profeta: ‘Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor” (Os 6.3). É o que desejamos.

1. Há um só Deus

A unidade de Deus é afirmada nas Escrituras pelo próprio Deus (Is 44.6-8), por Moisés
(Dt 4.39), por Cristo (Jo 17.3) e pelos apóstolos (I Co 8.56). Nosso Deus é o “Deus vivo e
verdadeiro” (I Ts 1.9):

· “Vivo” porque tem vida em Si mesmo e “é quem a todos dá vida, respiração e tudo o
mais...” (At 17.25).
· “Verdadeiro” em contraste com os deuses falsos “trabalhados pela arte e imaginação do
homem” (At 17.29).

2. Visto que há um só Deus vivo e verdadeiro...

a) Não troquemos o Deus vivo e verdadeiro por outros deuses. “Muitas serão as penas
dos que trocam o Senhor por outros deuses...” (Sl 16.4). Estes tanto podem ser as imagens
de escultura (Êx  20.3-4), como o dinheiro (Ef 5.5), o prazer (II Tm 3.4), o ventre (Fl 3.19).
Em I Jo 2.16, vemos que a trindade do ímpio é a concupiscência da carne (prazer), a
concupiscência dos olhos (dinheiro), a soberba da vida (poder). “Os ímpios têm muitos
deuses porque eles não têm nenhum que os satisfaça” (McLarem).

b) Amemos o Deus vivo e verdadeiro de todo o coração. “Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração...” (Dt 6.4-9). Jesus citou esta passagem e disse que este é o maior de
todos os mandamentos (Mr 12.28-30). O amor a Deus inclui serviço e obediência (Dt
6.13, 17).

c) Oremos somente ao Deus vivo e verdadeiro. Deus mesmo disse: “Diante de mim se
dobrará todo joelho...” (Is 45.23). Veja, em Is 46.5-8, o que disse  sobre orações às
imagens. Jesus ensinou aos Seus discípulos: “Vós orareis assim: Pai nosso que estás
nos céus...” (Mt 6.9).

(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.

VEM CEIAR, O MESTRE
CHAMA
Hoje celebramos a Ceia do Senhor
no Culto Matutino, pela primeira
vez no ano. Ceia é momento de
intimidade com o Senhor Jesus,
é tempo de reflexão e de edificação
espiritual. Portanto, participar da
Ceia é um privilégio e deve nos
levar a crescimento espiritual.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 25 de janeiro, sábado. Se você
deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe
não está na hora de você tomar
essa decisão.

ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Está convocada pelo Conselho da
Igreja para reunir-se
extraordinariamente no próximo dia
16 de fevereiro, das 09h30min às
20h, a fim de eleger 01 (um)
presbítero e 02 (dois) diáconos. O
Conselho indica, para eleição o nome
dos irmãos: Presbítero – Pb. Esequias
Costa Sales; Diáconos, Diáconos –
Diác. Aureliano Gonçalves Dutra e
Diác. Jorge Sarito da Silva Leite.
Tão logo cheguem à Igreja naquele
dia, os membros comungantes
devem dirigir-se ao Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues - 2º andar.
O processo de votação será
encerrado às 18h15min,
seguindo-se a apuração e a
declaração do resultado.
Desde já, busque a orientação do
Espírito Santo para sua escolha,
atentando para o que diz a Palavra
de Deus em 1Tm 3:1-13.

MESAS RECEPTORAS E
APURADORAS DE VOTO
MESA 1 - DE “A” a “H”
Presidente: Pb. André Ricardo de A. Ribeiro
Malvina Salomão de Pinho
Lucas Feitosa Bezerra
Suplente: Luzia Barbara M. Velloso

MESA 2 - De “I” a “M”
Presidente: Pb. Eduardo de O. Gouvêa
Diác. Rogério de Andrade
Pb. José Vicente Ambrósio de Melo
Suplente: Indiomar Crosoé de O. Selau



MESA 3 - De “N” a “Z”

Presidente: Pb. Célio de Sena Torres

Diác. Pedro Silva de Moraes Rocha

Célia Lopes Miranda

Suplente: Lusinete Alves de Almeida

PALAVRA E ORAÇÃO

Às quartas-feiras, às 15hs, no

Santuário, nossa querida irmã

Elenice Arruda orienta encontro

de reflexão bíblica, cânticos e

oração. É uma oportunidade

excelente de meditação e

comunhão.

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 do Diác.
Jorge Sarito), Peggy Barbetta
Soares, Rogério dos Santos Gil
(saúde), Stila Borges Coelho de
Sousa e Thor Barros (Neto da Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Dia 20: Marinei de Souza Oliveira
Rocha (2577-7071), Dia 21: Edgar
Jucá Neves (98722-4152),  Milena
Cardia Braga Ribeiro (3592-6019);
Dia 22: Pb.Esequias Costa Sales
(99893-0369), Simone Oliveira
Miranda; Dia 24: Zélia Tereza da



Rocha Baía (9871-3857), Pb.
Eduardo de Oliveira Gouvêa (2495-
4020).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber
em nossa Igreja no domingo
passado nossos irmãos  Celso
Rubens Ribeiro, Christiano
Mota Rodrigues da Rocha,
David Wi l ian Ol iveira de
Sousa, Ely Santos Ribeiro.
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: Mario Filipe

Diáconos: Fábio Severino, Felipe Silveira, Michel

Jarque

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzelia

Dutra

Noite: Sonia Leite, Afia Mendes

Música: Manhã: Inês Jarque / Elzi Scliar

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Ilda Marques e Enf. Silvania

Som:  Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Joaber Sales, Pedro Rocha e Marco

Aurélio

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sonia

Leite

Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Manhã: Stella Junia/ Claudio Rufino

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra Sulamita Rocha/ 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

Saudação e Acolhimento
41 NC – Louvor pela Graça Divina
Oração de Adoração e Louvor
45 NC – Grande Redenção

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Isaías 49:1-7
73 NC - Compaixão

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Cláudio Rufino: “Deus neste lugar está”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

136 NC – Rocha Eterna
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Cláudio Rufino: “Londonderry”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
89 NC – Amor Sacrificial
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio - Cláudio Rufino: “Que o Senhor
te abençoe e te guarde”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Que amor é esse?

Saudação e acolhimento
Cântico: Meu Respirar
Oração de adoração e louvor
Cântico: Deus Forte
Cântico: Casa Favorita

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: João 1:29-34
Cântico: Tudo Entrego a Ti
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Cântico da Colheita
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Ousado amor
Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

cântico: Ele continua sendo bom
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Oh quão lindo esse nome é
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                                  Medo?  
       “Eis que Deus é a minha salvação; confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a  

minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação.” Isaias 12:2 
 “... não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te  

fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel.” Isaías 41:10 
“Em vindo o temor, hei de confiar em ti.” Salmos 56:3 
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           Dida contava os dias para chegar o período das férias. Tia Nilda e tio Ailton 
moravam num sítio afastado da cidade e era muito divertida a vida no campo. Dida 
andava a cavalo, nadava no rio, bebia leite fresquinho, alimentava os animais e via 
as estrelas, coisa impossível na cidade. Mas quando anoitecia... quando as luzes 
apagavam... Que escuridão!!!! Dida não enxergava nem a ponta do próprio nariz. E o 
medo? Bem que ela tentava, mas... como evitar? 
          Mas tudo mudou depois de uma noite de chuva. Dida tentava dormir, mas 
escutou um barulho estranho vindo da varanda: “tatatatatata”. Um período de silêncio 
e de novo: “tatatatatata”. Seria um monstro de três cabeças e vinte olhos?Naquela 
escuridão, Dida pediu a Deus que lhe desse coragem , e foi atendida . Respirou 
fundo e toda valente, confiando em Deus, lanterna acesa, foi na varanda e... 
kkkkkkkkkkk!!!!!! Era o guarda chuva da tia Nilda, aberto no chão da varanda, para 
secar. Quando o vento da noite batia no guarda chuva aberto, ele “andava” pelo chão 
arrastando e fazendo o barulho. Arrastava pra lá (tatatatata) e pra cá (tatatatata). Que 
monstro mais falsificado... 
                   
            O que te causa medo? Lugares muito altos? Trovão? Ficar sozinho? Ou 
a escuridão, como na história da Dida? Todo mundo tem algum medo, e não 
são só as crianças que sentem isso. A Bíblia conta uma história de pessoas 
adultas que, apesar de conhecerem Jesus de perto, de andarem com ele, 
sentiram muito medo de uma coisa que não existe: fantasma. Dá pra acreditar? 
Isso aconteceu logo depois de Jesus ter alimentado uma multidão 
multiplicando cinco pães e dois peixinhos. A multidão se foi, os discípulos 
entraram no barco e se afastaram, e Jesus continuou por ali, para orar sozinho. 
Quando terminou de orar, foi encontrar com seus amigos, mas não foi de 
barco. Foi andando sobre as águas!!Os discípulos já estavam com medo 
porque o mar estava agitado. Quando viram um vulto andando sobre as águas, 
gritaram: “É um fantasma!”. Se Jesus demonstrou seu poder num milagre tão 
maravilhoso, como os discípulos demonstraram tanto medo, logo depois?Seja 
o que for, precisamos ter confiança de que Jesus não nos deixa sós em meio 
ao perigo ou dificuldade.                                 Bjos, tia Ilda    
(saiba mais em Mateus 14:22-33 /João 6:15-21/ Salmos 56)                                                                                                                                                                                                                   
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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: Bom dia!!! Mais um domingo na Casa de  
Deus! Mais um domingo com os amigos na Igreja!  

Temos algum visitante?Bem vindos no nome do Senhor!!! 
 

2-CÂNTICO : A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd  
Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira  
A alegria está no coração de quem já conhece Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia! Amém! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos dizer para Nosso Deus  
como Ele é maravilhoso? Quem quer orar? 
                         
4-Leitura Bíblica no mês de janeiro– Salmos 23 
 

5-Versículo do mês de janeiro para memorizar:  

   “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” 

                     Salmos 23:1   

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Obrigado Deus  
querido , pela semana , pela minha família , pelos amigos!!! 
 
7-Mensagem – Tio Indiomar 

 
8- CÂNTICO : - É BOM JESUS NO CORAÇÃO! 

É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis) 

Andar com Ele , juntinho dEle . 
É muito bom ter Jesus no coração! 

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

                                 Aniversariantes de janeiro 

     "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 , Indiomar Crosoé de 
Oliveira  Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento da Classe Cordeirinhos (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. 

CECÍLIA CALDAS CAETANO LADEIRA 04/01 2 ANOS 

ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE PAGANI 06/01 4 ANOS 

TIA BIANCA ( Cordeirinhos) 08/01  

PEDRO BARBOSA NASCIMENTO 16/01 4 ANOS 

MATHEUS FREITAS WAMBURG 16/01 3 ANOS 

NINA MANHÃES NÓBREGA 18/01 5 ANOS 

TIO FRANCISCO ( Cordeirinhos) 18/01  

TIA CLAUDIA MOSCA ( Unidos por Cristo) 28/01  


