
CUIDADO COM A IGREJA

Mt. 21:12-13

Há certas coisas que precisamos nos lembrar, revisitar e refletir. Uma delas
é como lidamos com fé e o lugar que separamos para adorar o Senhor como Igreja.

Jesus chegou em Jerusalém, tornaram sua entrada grandiloquente. Ele se
dirige ao templo e se vê diante da cena que o texto de hoje nos traz.

Em termos de localização, este incidente se deu provavelmente estava no
chamado pátio dos gentios. Neste local qualquer um podia entrar. No período
próximo a páscoa, o pátio normalmente estava lotado. Ali estavam peregrinos
oriundos de todas as partes.

Esse era o tempo de realizar duas coisas básicas no exercício da cidadania
e da religiosidade.

Primeiramente, como já disse, afluíam peregrinos das mais distantes
localidades. Esse era o tempo de pagar o imposto ao templo. Seu valor era de meio
siclo e deveria ser pago na moeda local. Por isso a presença de cambistas para
trocar as moedas pelo dinheiro apropriado para o pagamento do imposto.

Até esse ponto, nada demais. O problema era que os cambistas estabeleciam
sobretaxas para trocar as moedas. Assim, eles exploravam e se prestavam ao
abuso daqueles que vinham para adorar a Deus. Eles tiravam vantagem pessoais
nesse trabalho.

Segunda situação a ser considerada era a venda de pombas. Este animal
era necessário para que o fiel entrasse no templo e fizesse sua oferenda; eram
utilizados para os rituais de purificação. A pessoa poderia comprar a pomba em
qualquer local, mas para ser oferecido era necessário passar pela aprovação dos
fiscais do templo. Estas bancas eram “pré-aprovadas” e eram cobrados valores
muito acima do usual e exploravam os peregrinos que vinham de longe.

Aí está o quadro. Recebo aqueles que vêm ao templo para adorar a Deus e os
exploro ganhando dinheiro sobre o dinheiro deles; crio embaraços para vender os
animais sobretaxados que serão dedicados ao Senhor.

Jesus se indigna com a exploração da fé e da religião. Jesus se insurge
contra a manipulação da fé e se recusa a aceitar que a adoração a Deus se
transforme ou seja tratada como um circo.

Neste pequeno texto você vê a revolta de Jesus em testemunhar a exploração
do ser humano pelo seu próximo e, o que é pior, utilização a religião para isso.
Meu irmão, neste tempo precisamos abrir os olhos contra o supermercado da fé;
contra a espetacularização da Igreja e contra a ganância que usa da boa fé e da
sinceridade diante de Deus para se valer dos bens das pessoas.

Jesus se revolta também com aqueles que impedem ou colocam dificuldades
para que as pessoas sinceras possam adora ao Senhor. Na verdade, é um grito de
alerta contra uma religião institucionalizada que se aproveita dos processos para
impedir as pessoas de, na sinceridade da lama, chegarem a Deus.

Esse texto é duro! É necessário! Deve nos levar a refletir, não sobre o
procedimento dos outros como se fossemos juízes e mais espirituais, mas
checarmos nossas práticas e termos a coragem de reconhecer o que é matéria
de fé, o que é cultura religiosa e o que é interesse pessoal.

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.

4. Três Pessoas, da mesma substância e iguais.

Sempre houve heresias em torno da Trindade. O ponto crucial tem sido a
divindade do Filho. Os teólogos fiéis às Escrituras preservaram a sã doutrina em
Confissões de Fé, como a de Westminster. O que essa confissão diz sobre a Trindade
está resumido na resposta à pergunta 6.

a. “Três Pessoas”. O termo não tem aqui o sentido comum de indivíduos
separados, diferentes. Refere-se a “três modos ou formas em que Deus
existe”. Todavia, estas Pessoas se relacionam. O Pai fala com o Filho e
o Filho com o Pai; ambos enviam o Espírito. E as obras de cada um se
distinguem: diz-se que o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito
é o Consolador.

b. “Da mesma substância”. Substância aqui é o próprio Ser de Deus,
que é indivisível. Não é uma parte deste Ser que é Pai, outra é Filho e
outra é Espírito. Deus está inteiramente, com todas as Suas perfeições,
em cada uma das Pessoas. Ver Hb 1.13; Cl 1.13-15,19; Jo 14.23; I Co
3.16.

Avaliação

Em que sentido Deus é “vivo e verdadeiro”? Você está absolutamente certo de
que não tem um ídolo na sua vida? Ver I Co 8.6. Cite duas passagens do Novo
Testamento que referem o Pai, o Filho e o Espírito. Por que é importante frisar que
os três são “da mesma substância, iguais em poder e glória”?

(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 DA SAF
As senhoras da igreja vão retomar
a reunião de oração nesta próxima
quarta-feira, dia 05 de fevereiro,
às 15hs. Excelente oportunidade
para dar uma parada e colocar
diante de Deus o que vai no
coração. A reunião é dirigida pela
SAF, mas aberta à toda Igreja e
convidados.

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
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 –
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

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, 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: Ester Alves Leitão (2527-4369),
Arlindo Gomes Sales (2275-1066),
Pedro Faustino Guimarães Portes
Sobrado (3253-0298); Dia 05:
Berenice Pinheiro de Macedo (2603-
4946), Maria Elena Oyola Peña
(2266-7469), Marcus Raimundo
Soares da Silva (2146-1339), Manoel



Costa da Silva Filho (2275-0572); Dia
07: Paulo David Alencar da Silveira
(3579-7069),Luiz Felipe Moreira
Teles (3579-3557), Gabriela Dianes
Moreira Teles (3579-3557).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em nossa
Igreja no domingo passado nossos
irmãos  Flávio Denis Heringer,
Jucimeire Scardini Marinho, Lícia
Barbosa e Luiz Claudio O. de
Andrade. 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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Paulo Nascimento

Diáconos: Rogério de Andrade, Marco Aurélio e

Fábio Severino

Recepção: Manhã: Marcia Nóbrega e Deuzélia

Dutra

Noite: Sonia Leite e Izabel Nascimento

Música: Manhã: Stella Junia/ Coro Marcello

Ganter

Noite: Grupo de 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
39 NC – Exaltação e Louvor
Oração de Adoração e Louvor
37 NC – O Santo Nome

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Malaquias 3:1-6
74 NC - Sinceridade

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Perdoado”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

63 NC – As muitas Bênçãos
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Amou-me”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

221 NC - Um Vaso de Benção
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio - Coro Marcello Ganter:
“Levanta-te, brilha”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Maranata

Saudação e acolhimento
Cântico: Tu és santo
Oração de adoração e louvor
Cântico: Eu navegarei

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Lucas 2:22-40
Cântico: Deus de detalhe
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Ele é meu e teu
Senhor”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu te agradeço
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Toma meu
coração”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “És meu Deus”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Diante de cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Cântico: Corpo e família



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 5 nº01– 02 de fevereiro de 2020                                                                                                                                            

                                 Cupim  
    “O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos” Provérbios 17:22 

    “Aparta-te do mal e pratica o que é bom; procura a paz e empenha-te por alcançá-la.”  
Salmos 34:14 
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1906-2020 

           Era uma linda cadeira! Bem antiga. Devia ter mais de 70 anos. Pertenceu ao 
vovô Manoel. Vovó Francisca contava que todas as noites ele acendia a luz do 
lampião e se sentava naquela cadeira para ler a Bíblia para os filhos. Quando vovô 
morreu, Tia Elza ficou com ela. Mas ontem aconteceu uma coisa muito estranha e 
perigosa. Assim que ela se sentou, uma das pernas da cadeira quebrou. Tia Elza é 
tão magrinha... Como conseguiu quebrar a cadeira?  
            Na verdade a madeira “esfarelou” , como se estivesse oca, mas, graças a 
Deus, a tia conseguiu se equilibrar e não se machucou. O culpado foi um bichinho 
bem pequenininho: o cupim. Ninguém percebeu um furinho minúsculo feito por ele na 
madeira. Depois que entra por esse furinho microscópico, se alimenta da parte 
interna da madeira e consegue estragar facilmente um móvel por completo, antes 
mesmo de se perceber que ele está lá. Que pena... Era só ter atenção e colocar 
inseticida, quando o furinho apareceu ...  
                             
          Esse bichinho chamado cupim tem essa capacidade: de ir “comendo” a 
madeira por dentro do móvel que vai ficando fraquinho, fraquinho, até quebrar, 
ao mínimo toque. Não dá pra perceber que o móvel está fraco e oco, porque, 
por fora, tudo parece muito bem.  
          Vamos comparar com a nossa vida? O cupim pode ser comparado com 
as coisas que desagradam a Deus (o pecado). Ele entra devagarzinho, sem que 
a gente perceba, de um jeito disfarçado como se fosse o buraquinho na cadeira 
do vovô, e faz um super estrago. Um dia a gente fala uma palavra feia, no outro 
dia desobedecemos ao papai ou a mamãe, depois maltratamos os amigos da 
escola, e quando vemos , só estamos fazendo coisas erradas . Isso deixa nossa 
vida bem triste, e vazia, como a madeira comida de cupim. Jesus contou uma 
história sobre duas casas iguais, mas que foram construídas em dois terrenos 
diferentes. Uma delas foi construída em cima de uma pedra bem forte, e a outra 
em cima de areia. Claro que a que estava na areia era bem fraquinha e caiu 
quando chegou uma tempestade.  
            Precisamos ter atenção e não deixar o pecado invadir nosso coração. 
Vamos construir nossa casa, a nossa vida, bem firme, enchendo nosso coração 
com as coisas que agradam a Deus.        Bjos, tia Ilda    
(saiba mais em Mateus 7:24-27/ Lucas 6:46-49 )                                                                                                                                                                                                                   
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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!!!Que bom  estar com os amigos 
 na casa de Deus ! Todos aproveitaram bem as férias? 

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

 

2-CÂNTICO : Deus tudo escuta- corinhos evangélicos 
O que você faz , o que você diz , Deus tudo escuta e tudo vê, vê , vê. 
Sim, Deus tudo vê , e escuta o Senhor , tudo o que faz ou diz você. 
 

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 fevereiro– Salmos 100 
 

5-Versículo do mês de fevereiro para memorizar:  

   ...Eu sou a luz do mundo; quem me segue  

não andará nas trevas; pelo contrário , terá a luz 

              da vida.” João 8:12 

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : As aulas já vão começar! 
Vamos aproveitar esse  momento para  agradecer a Deus pelas férias , 
pela nossa família e  também  pela vida dos aniversariantes de 
fevereiro.E pedir que Ele abençoe esse ano na escola . 
7-Mensagem – Tia Ilda 

 
8- CÂNTICO : DEUS É TÃO BOM!!!! corinhos evangélicos 
Deus é tão bom , Aleluia (2X), Deus  é tão bom , é tão bom pra mim 
God is so good , Aleluia (2X) , God is so good, He’s so good to me 

Shu wa subarashii (3X) watashi no Shu 
Dios es tan bueno (3X) es tan bueno para mi 
Deus é tão bom , Aleluia (2X), Deus  é tão bom , é tão bom pra mim 
 

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

                                 Aniversariantes de fevereiro 

     "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. 

ERIK FAZZI MARTINS  04/02 6 ANOS 

ESTEVÃO CHAVES DO NASCIMENTO 12/02 11 ANOS 

TIO EDUARDO ( Unidos por Cristo) 13/02  

VALENTINA COSTA GRANJA PINZ 24/02 5 ANOS 


