
A BOCA DAS CRIANÇAS

Mt. 21:14-17

Essa porção de hoje é bastante desarrumada. Você precisará prestar a atenção
em alguns detalhes.

Estamos no templo, isso você já sabe. Você leu na porção anterior que Jesus
acabara de expulsar os vendilhões. Depois ele passa a curar cegos e coxos.

Então, acontece algo que não era usual, ou melhor, nem permitido. A
presença de crianças no templo. Talvez Jesus estive no pátio, mas mesmo ali
não era permitida a entrada de crianças. Por isso afirmo que a história é
desarrumada.

Para muitas pessoas, crianças desarrumam, atrapalham e devem ser
contidas e até cerceadas. Mas veja o que acontece. No meio da “limpeza do templo”,
da cura de doentes, aparecem as crianças e os principais sacerdotes ficam
indignados.

Não quero julgar aqueles sacerdotes, mas frequentemente somos tentados
a nos indignar com aquilo que está acontecendo, sem percebermos que é ação de
Deus. É sempre um risco perdermos a sensibilidade espiritual e trocá-la por um
ritualismo vazio e pouco amoroso.

Jesus está dizendo que da boca das crianças suscita o perfeito louvor.
Primeiramente, nos ensina diretamente que precisamos deixar as crianças à
vontade na Casa do Pai. Que elas corram nos corredores, participem com alegria
e despojamento de nossos cultos e sintam a liberdade para sorrir, falar e fazerem
parte de nossas relações dentro da Igreja.

É claro que a disciplina de as conter é necessária e precisa ser exercida
pelos pais, mas resistamos a tentação de, na tentativa de calá-las, terminarmos
por afastá-las.

Essa é a lição de Jesus para os sacerdotes: “vocês estão preocupados com
pureza ritual, mas eis aqui quem adora na pureza íntima do coração”. Adora,
porque reconhece Jesus como o Filho de Davi, ou seja, como o Filho de Deus
Prometido.

Aqui vemos a explicitação da verdade que só os simples de coração podem
ver e entender - a verdade que está escondida de muitos sábios. Em muitas
situações vemos mais clareza, sinceridade e espontaneidade nas ações e reações
de crianças do que nos grandes valores falados, recitados e impostos por gente
religiosa.

George Macdonald disse em uma ocasião que não dava nenhum valor ao
suposto cristianismo de um homem em cuja porta ou jardim os meninos temiam
jogar.

Na verdade, chega a soar muito natural que as crianças pudessem
reconhecer a Jesus enquanto os sacerdotes estavam cegos.

Rev. Cid Caldas



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

NOSSA ATITUDE PARA COM A SOBERANIA DE DEUS

As Escrituras não foram dadas para satisfazer nossa curiosidade, mas para
edificar nossas vidas. O mesmo se pode dizer destes estudos.

Nesta mensagem, vamos refletir sobre algumas aplicações práticas das
verdades aprendidas com o estudo sobre os Decretos de Deus. O destaque daquele
estudo foi a doutrina da Soberania de Deus. Esta  doutrina importante não é um
princípio abstrato, cujo único propósito é explicar ou tentar explicar a razão última
das coisas. Não. O estudo sobre a Soberania de Deus deve suscitar em nós um
temor piedoso e ajudar-nos a viver uma vida justa e submissa a Deus.

1. Atitude de piedoso temor.
Por que, em épocas diferentes, a grande maioria das pessoas mostra-se

despreocupada acerca das realidades espirituais e eternas, e ama os bens e os
prazeres da vida mais que a Deus? Por que o pecado corre desenfreado? Por que,
mesmo entre os que se dizem cristãos, há tão pouca submissão a  Deus, a Cristo
e ao Espírito?

A resposta a todas estas indagações é uma só: “Não há temor de Deus diante
de seus olhos” (Rm 3.18). O sábio Salomão escreveu: “O temor do Senhor é o princípio
da sabedoria” (Pv 1.7). Esse temor não deve ser confundido com o medo servil que
os pagãos têm dos seus deuses. Não. O temor a Deus, tantas vezes recomendado
na Bíblia,  é uma atitude espiritual que leva Deus a sério, que considera a Sua
Palavra, e treme (Sl 2.11; Is 66.2; Fl 2.12).

2. Atitude de obediência implícita.
Este estudo sobre a soberania de Deus deve levar-nos ao reconhecimento da

nossa pequenez e completa dependência de Deus. O resultado será uma vida de
obediência. Esse é o antídoto divino contra a maldade ingênita do nosso coração.
Orgulhosos e rebeldes que somos, por natureza, temos um forte senso de
importância e grandeza pessoal, e costumamos ser auto-suficientes demais. O
corretivo para isto é o reconhecimento da Soberania e Onipotência de Deus. O
homem gloria-se em si mesmo ou em Deus, e vive para servir e agradar a si
mesmo ou para servir e agradar a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores (Mt
6.24).

Deus mandou Moisés dizer ao Faraó do Egito: “DeIxa ir o meu povo”. O Faraó
respondeu com orgulho: “Quem é o Senhor para que Lhe ouça a voz e deixe ir Israel?
Não conheço o Senhor, nem tão pouco deixarei ir a Israel” (Êx 5.1-2). A rebeldia do
Faraó resultou de sua ignorância quanto à majestade e à autoridade de Deus. E

ele se deu mal por causa disto!

    (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.

COFRINHO MISSIONÁRIO
Neste domingo estamos lançando a
campanha de investimento em Missões
no Brasil. Nossas crianças receberão
cofrinhos para depósito de oferta
missionária. No mês de agosto,
celebraremos o mês de Missões em
nossa igreja, nesta oportunidade,
recolheremos os cofrinhos e vamos
investir na Junta de Missões Nacionais
da IPB. Os cofrinhos estão no
Departamento das Crianças. Se você
desejar levar um para uma criança de
sua relação que ainda não frequenta
nosso Departamento, pode fazê-lo, mas
com o compromisso de orientar a criança
e trazê-la para consagrar o seu cofrinho
ao Senhor em agosto.

DILMA DUARTE GLÓRIA
Nossa irmã foi chamada à presença do
Senhor tendo sido sepultada na segunda-
feira próxima passada, dia 24. Dilma,
esposa do Presb. José Argeu Glória com
quem teve três abençoados filhos: André,
Argeu e Daniel. Teve uma extensa folha
de serviços prestados em nossa igreja:
Secretária de Atas da Assembleia,
Coralista - Coros Marcello Ganter e
Débora Bastos; SAF-Botafogo - Pres. (1996-
98); V. Pres. (1999); 2ªSecr. (2000-01). Em
2007 transferiu-se para a 1ª I. P. de
Saquarema. “O Senhor a deu, o Senhor a
tomou; bendito seja o nome do Senhor!”

NEWTON ROBERTO BARBETTA SOARES
Filho de nossa amada Peggy Barbetta
Soares e irmão de nossa irmã Eliane
Cristina Soares, foi chamado à presença
do Senhor tendo sido sepultado na terça-
feira, dia 25. Deixa os seus de forma
súbita e inesperada, mas deixou marcas
indeléveis naqueles que tiveram o prazer
de desfrutar de sua amizade e
companheirismo.

O TRABALHO DA OFICINA ESTER DOS
SANTOS NASCIMENTO ESTÁ DE
VOLTA
É isso mesmo! Na próxima terça-feira,
dia 03 de março sempre das 9h às 16h,
as senhoras se reúnem e produzem
material para abençoar vidas. Considere
investir seu tempo nesse ministério.

REUNIÃO DE ORAÇÃO LIDERADA
PELA SAF
Recomeça na quarta-feira, dia 04 de
março, às 15hs. A cada mês um
departamento da SAF dirige a reunião.
Nesse mês de março o Depto Darcy
Robalinho estará responsável pela direção.
Mas, a reunião é aberta à toda igreja.



CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 28
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.

SAF BOTAFOGO CELEBRARÁ 114
ANOS DE BÊNÇÃOS
Será no domingo, dia 8 de março. Dia de
gratidão e louvor a Deus pelo ministério
feminino em nossa Igreja. A diretoria
tomará parte na liturgia e celebraremos
a Ceia do Senhor.

PRIMEIRO CULTO PROTESTANTE NO
BRASIL COM A CELEBRAÇÃO DA CEIA
No dia 21 de março, às 16hs, no auditório
da Escola Naval, por iniciativa do
Presbitério do Rio de Janeiro,
celebraremos os 463 anos desse
importante marco histórico. Nossas
igrejas do Estado do Rio de Janeiro
estarão lá, reunidas em comunhão,
teremos um grande coral, a celebração
da Ceia do Senhor. Será um dia de
comunhão e de ações de graças. Já
reserve em sua agenda.

ORIENTAÇÃO DIACONAL
A Junta Diaconal faz um apelo aos
membros da Igreja para que não deem
dinheiro a pessoas que porventura
entrem na Igreja com este objetivo.
Encaminhem o solicitante para o
atendimento da Junta Diaconal. Isso
visa a nossa segurança e o melhor
tratamento do atendimento social.

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, Otávio
Fernandes da Silva Filho, 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: Sulamita Manhães Sales Rocha
(3325-9723); Dia 02: Daniel Macedo
Baraúna; Dia 03: Ana Luisa Vilela de
Sena Torres (2568-1145); Dia 04:
Carmen Aline Vilela de Sena Torres
(2568-1145);Dia 06: Bernardo
Ardovino Machado (2541-7607),
Dulcinéia Pires (2542-8796).



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.

DÍZIMOS E OFERTAS

Pensando na facilidade e no
conforto do povo de Deus, o
Conselho mantém uma máquina
para contribuições através do
débito em conta. Ela está a sua
disposição na entrada da Igreja
para que você mesmo possa fazer
sua contribuição, imprimir o
comprovante, colocar num
envelope e, no momento da
consagração, vir à frente consagrar
ao Senhor seu dízimo e/ou oferta.

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: Marco Aurélio, Jorge Sarito, Aureliano

Dutra

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia Mendes

Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa

Música: Manhã: Stella/Coro Marcello Ganter

Noite:Stella/Coro Marcello Ganter/Grupo

Louvor

Assistência Médica: Dra.Mário Filipe e Enf. Célia

Caldas

Som:  Marcos Victorio

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Eduardo Gouvêa

Diáconos: Michel Jarque, Rogério de Andrade,

Felipe Silveira.

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega e Deuzélia

Dutra

Noite: Sonia Leite, Izabel Nascimento

Música: Manhã: Stella/Coro Marcello Ganter

Noite: Grupo Louvor

Assistência Médica: Dra.Mariana Sathler e Enf.

Afia Mendes

Som:  Bruno Nóbrega

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
19 NC – Rei Sublime
Oração de Adoração e Louvor
133 HE – Grata Memória

Ó Mestre, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de entoar-te glória;
Pois eu conservo de teu bem imenso
Grata memória.

Quando perdido no val deste mundo
Só me cercava nevoeiro escuro;·
Dos céus mandaste providente raio
Brilhante e puro.

Oh! nunca, nunca cessarão meus lábios
De bendizer-te, de entoar-te glória;
Pois eu conservo de teu bem imenso
Grata memória.

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Genesis 2:1-17
78 NC - Perfeita Expiação
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Crê no Senhor”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

144 NC – Segurança e Alegria
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Asas da Alva”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

177 NC - Firme nas Promessas
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Grande é o Senhor”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Faz chover

Saudação e acolhimento
Cântico: Não há Deus maior
Oração de adoração e louvor
Cântico: Rei meu

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 4:1-11
Cântico: Deus de promessas
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Andai com Deus”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Jesus em tua presença
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Agnus Dei”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Maior Amor”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Isaías 53
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Poder pra salvar
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                     Boletim Dominical – ano 5 nº04– 01 de março de 2020                                                                                                                                            

                   Obedecer é prova de amor 
    “Filhos obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.” Efésios 6:1 

“...e andai em amor , como também Cristo nos amou ...” Efésios 5:2a  
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1906-2020 

          Aninha não entendia porque precisava arrumar a cama todo dia, se à noite 
teria que desarrumar de novo, para dormir. Também não gostava de guardar o 
sapato no armário, se tinha que calçá-lo de novo para ir à escola no dia seguinte. Ela 
achava que era perda de tempo obedecer e que havia coisas que seus pais pediam 
que não precisavam ser feitas.Então, resolveu não obedecer. 
          No dia seguinte tinha aula, mas não foi dormir cedo, como seus pais 
ensinaram. O resultado foi que, de manhã, estava morrendo de sono, dormiu durante 
a aula e fez uma péssima prova. Além de ter sido ruim para ela, deixou os pais 
tristes.  
          Mas continuou desobedecendo e deixou os sapatos da escola no meio do 
corredor. E o que aconteceu? Vovó tropeçou no sapato esquecido e por pouco não 
acontece um acidente. Agora, além de tristes, os pais de Aninha estavam irritados. 
Melhor obedecer para que todos fiquem felizes. Obedecendo aos pais estaremos 
obedecendo a Deus , ajudando e servindo uns aos outros em amor.   
          
           Aprender a obedecer não é fácil, mas é pior se ficarmos enrolando. Se 
enfrentarmos as dificuldades com Jesus ao lado, podemos ser pessoas 
melhores. 
            Um dia Jesus foi ao Templo porque queria orar, mas a “casa de oração” 
estava cheia de vendedores e compradores, parecia um grande comércio, uma 
confusão. As pessoas não estavam obedecendo a ordem de que aquele lugar 
era a Casa de oração. Jesus expulsou todos dali e mais tarde ensinou mais 
uma vez sobre obediência. Contou a história de um pai, plantador de uvas, e 
dois filhos. O pai pediu ao primeiro filho que fosse trabalhar na plantação. Ele 
disse que iria, mas enrolou, enrolou, e não foi. O outro filho disse que não iria, 
não estava com vontade, mas acabou indo. Todos disseram que o segundo 
filho foi o que fez a vontade do pai. 
         Jesus ensinou que é importante a gente falar e fazer o que fala. No Templo 
havia muita gente que conhecia a Palavra. Eles diziam coisas bonitas, mas não 
obedeciam a Deus. E obedecer é muito importante porque é uma prova de 
amor.                                        Bjos, tia Ilda                   
(saiba mais em Efésios 6:1-4/  Mateus 21:28-32)                                                                                                                                                                                                                   
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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 vindos no nome do Senhor!!! Estamos alegres 
com sua presença! Temos algum visitante? Dê um bom dia ao 
amigo do lado!  

 
2-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! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos orar e dizer a Deus como Ele é 
maravilhoso? Quem quer orar? 
                         
4-Leitura Bíblica no mês de março– Salmos 150 

5-Versículo do mês de março para memorizar:  

 

 

 
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Obrigado meu Deus ,  
pela semana, pela família , pelos  amigos e por me  amar! 
 
7-Mensagem – Tia Ilda 
 

8- CÂNTICO : Já rolou ( Cânticos de Salvação  

para crianças/APEC/vol. vermelho nº87) + Ele vive ( Cânticos de 
Salvação para crianças/APEC/vol. vermelho nº18)  
Já rolou (3 X) do sepulcro a grande pedra já rolou (BIS) 
Meu Senhor ressurgiu , para o céu subiu. 

Já rolou (3 X) do sepulcro a grande pedra já rolou 
 
Ele vive ,vive , vive! Ele vive! Ele vive!  
Ressuscitou , venceu a morte !  
Hoje está vivo e para sempre , eternamente , 
Ele vive ,vive , vive! Ele vive! Ele vive! 
Foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para Si!  

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

                                 Aniversariantes de março 

     "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. 

TIA ANA LUISA  ( Amigos de Jesus) 03/03  

DANIEL LIMA BRAGA 07/03 6 ANOS 

GABRIEL DE ALMEIDA RÉGIS 22/03 11 ANOS 

TIA ANA CAROLINA  (Sementinhas de Jesus) 23/03  

“Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!” 
Salmos 150:6 

 


