
ESTÁ CHEGANDO A HORA

Mt. 21:01-11

Vamos levando a nossa vida da maneira que podemos. Acordamos, dormimos, nos
alimentamos, vestimos, nos relacionamos, tomamos decisões, nos alegramos, nos
aborrecemos – vivemos. Mas, não há nada mais complicado como os momentos de decisão!
Há certos momentos na vida que não temos como passar por cima, protelar, fingir que
não existem ou simplesmente apagar. Estes são momentos que todos nós temos que
enfrentar de uma forma ou de outra.

A passagem que temos hoje no Evangelho de Mateus é uma momento assim.
Entramos na fase da vida de Jesus que implicou em enfrentamentos e decisões. É um
momento trágico.

Perceba que toda a discrição do quadro na verdade nos mostra um panorama
construído há muito tempo antes. Não estamos diante do imprevisível. Na da na sua
vida é imprevisível, pois Deus é presente! Os acontecimentos transcorrem conforme
haviam sido preparados.

A multidão recebendo a Jesus como se recebia um rei. Estendendo suas roupas
pelo caminho. Fazendo o mesmo que fizeram, por exemplo, com o rei Jeú (2 Reis 9:13).
Foi o mesmo que fizeram com Simão Macabeu quando este entrou em Jerusalém após
uma de suas grandes vitórias. Diz o texto que eles o receberam com “cânticos e palmas,
harpas, címbalos, liras, hinos e louvores” (1 Macabeus 13:51).

A multidão saudou a Jesus como saudavam aos peregrinos – “Bendito o que vem
em nome do SENHOR. A vós outros da Casa do SENHOR, nós vos abençoamos.” (Sl
118:26)

Gritaram Hosanas que, em uma das traduções, quer dizer – salva-nos agora! Era
o grito dos desesperados que, por estarem desamparados, clamavam ao seu rei ou ao
seu deus.

Perceba que toda essa movimentação pode nos deixar a impressão de
reconhecimento do poder, autoridade e reconhecimento da pessoa de Jesus como o
Messias prometido; o Cristo redentor. Mas, a mesma multidão que o enalteceu, pediu
sua crucificação – Crucificai-o!

Eu fico aqui pensando, como se dizia antigamente: “cá com meus botões”. Nós
somos assim também. Saudamos e damos honra; realizamos toda a coreografia religiosa
que aprendemos; proferimos belas palavras de louvor, mas nossos atos, nossas atitudes
e a forma como nos relacionamos com Jesus demonstra que não o temos na centralidade
de nosso coração. Aí, como a multidão, quando somos checados, obrigados a nos ver
diante das decisões da vida. Quando chegamos naquele momento nevrálgico, que não
temos para onde correr, escolhemos errado. Escolhemos o ladrão Barrabás.

A imagem de Jesus entrando em Jerusalém continua a nos ensinar, a nos mostrar
que está entrando em Jerusalém, assim como em sua vida, o profeta prometido – a
mensagem é: o que Deus fala, é cumprido, acontece.

A entrada em Jerusalém nos mostra a coragem de Jesus em enfrentar tudo e
todos, uma cidade hostil, aqueles que querem eliminá-lo – mas seu propósito vai s
cumprir porque Jesus não é réu de circunstâncias.

E ele vai entrando em Jerusalém e essa entrada é uma proclamação – Eu sou o
Messias, o Ungido de Deus eu vim lhes salvar de vocês mesmos.

Está chegando a hora e nós não temos como fugir dela. Estaremos, de novo,
diante de Jesus!

Rev. Cid Caldas



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.

3. A Trindade Santa.

“Há três pessoas na Divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo...” Esta é uma das doutrinas
mais difíceis da Bíblia. Nós a aceitamos pela fé, sem entendê-la completamente. O
Velho Testamento enfatiza a unidade de Deus (o fato que há um só Deus). O Novo
Testamento enfatiza a triunidade de Deus, referindo, inúmeras vezes, o Pai, o Filho e
o Espírito Santo! (Mt 28.19).

Trindade é o termo técnico usado para descrever essa natureza triúna de Deus. O
termo não aparece na Bíblia. Foi usado pela primeira vez em escritos cristãos por Teófilo,
bispo de Antioquia, entre os anos 168 a 183 d.C. A palavra latina original, Trinitas, vem
do adjetivo  trinus, que significa trino, três em um.

a. A Trindade no Velho Testamento. A doutrina da Trindade, como outras, foi
revelada gradativamente. O Velho Testamento não a ensina clara e
diretamente como o faz o Novo Testamento. Entretanto, o Pai, o Filho e o
Espírito Santo estão presentes em várias passagens, implícita ou
explicitamente. Gn 1.2,26; Ne 9.20; Is 61.1 com Lc 4.16-20; Is 63 9-10.

b. A Trindade no Novo Testamento. O Novo Testamento registra a encarnação
do Filho e a posterior descida do Espírito Santo, razão porque, mais
claramente refere as três Pessoas da Trindade. Mt 28.19; Lc 1.35; 3.21-222;
Jo 14.16; I Co 12.4-6; II Co 13.13; I Pe 1.2.

(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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO NESTA
TERÇA-FEIRA
Nossa reunião de oração, depois
de uma breve interrupção, volta
nesta próxima terça-feira. Esta
reunião é dirigida pela UPH e
aberta à toda Igreja. Muitas são as
experiências de fé, testemunhos
da ação de Deus na vida daqueles
que têm frequentado nossa
reunião. Este é um convite para
que você venha fazer parte desse
momento. Todas as terças-feiras,
começa às 19hs e termina às 20hs

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 7 de março, 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 EXTRA-
ORDINÁRIA
Está convocada pelo Conselho da
Igreja para reunir-se extraor-
dinariamente 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 –
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 Manganello Velloso



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

DIÁCONOS JOSÉ MARQUES
BAÍA E FÁBIO BROCHADO
SEVERINO DA SILVA
Por estarem com seus mandatos
vencendo, o Conselho da Igreja
resolveu indica-los, por
unanimidade, à reeleição por
serem homens de Deus
consagrados ao Seu serviço.
Contudo, o Diác. José Baía
declinou da indicação tendo em
vista que ele e sua amada esposa
Zélia se mudaram para a cidade
de Manhuaçu/MG, onde já estão
residindo. De igual forma, o Diác.
Fábio Severino em conversa serena
e amiga manifestou sua vontade
no sentido de servir em outras áreas
na Igreja, após 25 anos de serviço
abnegado ao diaconato. Louvamos
a Deus pela vida dos irmãos,
Valorosos servos do Senhor que
continuarão a servi-lo.

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), Marilene Duarte da
Costa, 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
Hoje: Ricardo Luiz Rodrigues
da Silveira (2295-0946),
Rodrigo Pina Caldas (2565-
7151); Dia 28: Claudia Cabral
Mosca Duarte Glória (2254-7906),
Luana Florence Batista Gois Ro-
cha (2577-7071); Dia 29: Daniel
Bruno da Silva Feitosa (2543-
6380); Dia 01: Ester dos Santos
Nascimento (2261-0498).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos  Claudia de
Oliveira, Judiclay Silva, Dilson
dos Santos Carneiro, Iracy
Barbosa, Leonardo de O. Ribeiro,
Luci , Tarik Raad, Sara Sadi
Souza de Brito. 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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: Faustino Filho, Michel Jarque e Jorge

Sarito

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Afia Mendes

Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa

Música: Manhã: Stella Junia/ Coro Marcello

Ganter

Noite: Stella Junia/ Coro Marcello Ganter/

Grupo de Louvor

Assistência Médica: Dr. Mário Filipe / Enf. Célia

Caldas

Som:  Marcos Victorio

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
21 NC – Deus de Abraão
Oração de Adoração e Louvor
44 NC – Louvores ao Senhor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Isaías 8:9-18
334 NC - Conversão

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Elzi Scliar: “Salmo 16”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

88 NC – Amor Perene
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Elzi Scliar e Laodice Macedo: “Um dia
Jesus achou-me”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

179 NC - Saudação
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio - Elzi Scliar: “Crede em Deus”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: É teu povo

Saudação e acolhimento
Cântico: Grande é o Senhor
Oração de adoração e louvor
Cântico: Ele exaltado

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 4:12-22
Cântico: Sonda-me, usa-me
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Reina em mim
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Consagração
Mensagem: Presb. Esequias Sales

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: A paz do Senhor
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Aclame ao Senhor
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                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                     Boletim Dominical – ano 4 nº51– 26 de janeiro de 2020                                                                                                                                            

                            Cura a distância  
    “Informaram: Ontem, à hora sétima a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela 

precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive;” João 4:53a 
    “Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,  

que fez o céu e a terra.” Salmos 121:1-2 
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1906-2020 

           - Alô, Dr. João? Estou ligando porque hoje acordei com muito cansaço. Não 
estou com vontade de comer nada, tenho dor nas costas, febre alta e tosse. O que 
eu tenho? Qual o remédio? Eu vou poder ir à escola?Vou poder brincar? Isso “pega”? 
Vou ficar bom?Posso tomar xarope? Será que tenho que internar? E a tosse?Vai 
demorar pra passar? Vou tomar injeção? Porque não gosto de injeção... Mas, e se eu 
vomitar o remédio? E... 
            -  Lucas , quanta pergunta ! Não consigo responder sem te examinar. Preciso 
te ver. Se você não puder vir ao consultório, vou até ai, mas, sem te examinar, será 
impossível te ajudar. Fica calmo, deita um pouco, não coma nada, estou indo aí 
agora.    
                             
           Lucas estava preocupado porque estava se sentindo mal. Precisava da 
ajuda de um médico, mas, era fundamental ser examinado. Nenhum médico 
consegue dar um diagnóstico por telepatia, à distância, sem examinar seu 
paciente.  
           A Bíblia conta a historia de um homem que estava aflito porque seu filho 
estava doente, com febre e até podia morrer. Esse homem era um oficial do rei 
Herodes Antipas e, mesmo sendo romano, foi ao encontro de Jesus, na 
Galiléia. Ele estava desesperado, mas sabia que só Jesus podia ajudá-lo. Abriu 
seu coração e pediu ajuda para curar o filho. Será que Jesus foi examinar esse 
menino? Não. Jesus não foi até a casa desse oficial. Não foi ver o menino, não 
foi examiná-lo. Porque Jesus fez isso? O ensinamento que era necessário 
nesse caso era o da confiança, da fé. Fé no Deus que conhece todas as coisas, 
que está presente em todos os lugares e é poderoso. Ele disse ao oficial: “Vai, 
teu filho vive.” O homem acreditou nas palavras de Jesus, obedeceu e foi para 
casa. No caminho encontrou seus empregados muito contentes. Eles vieram 
contar que o menino estava vivo e sem febre, se sentindo bem melhor. E essa 

melhora começou a acontecer na mesma hora em que, lá longe, Jesus 

conversava com o oficial dizendo que o menino estava vivo. 
           Não existe nenhum médico como Jesus! Mesmo longe da casa do oficial, 
Ele podia ver o menino, e trazer a cura. Poder divino.            Bjos, tia Ilda    
(saiba mais em João 4:46-54/Salmos 121 )                                                                                                                                                                                                                   
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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!!! Esse é um dia muito  especial!       
           Estamos  reunidos para o culto a Deus!  
Bem vindo em nome do Senhor!! 

 

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: Tudo que Deus faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele? 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 : Vamos agradecer  
a Deus pela semana e pedir que esteja conosco  
sempre .Eu mesmo vou orar. Todos de olhos fechados . 
 
7-Mensagem – Tio Indiomar 

 
8- CÂNTICO : A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis)  

Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar,  
e andando pelo caminho( bis)  
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus!  
 

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  


