
INUTILIDADE E PROFISSÃO SEM PRÁTICA

Mt. 21:18-22

Quando lemos a Bíblia, precisamos ser honestos com o que lemos, como
interpretamos, o que não entendemos e aquilo que não é claro. Este é um texto
que precisa ser lido com cuidado. É de chocar ao desavisado imaginar que Jesus
condena um árvore porque não o serviu.

Vamos começar entendendo que a figueira é uma árvore que cresce muito.
É símbolo de prosperidade, fertilidade e paz. Sob seus galhos sempre há sombra
farta. Na Judeia, a figueira normalmente dá frutos duas vezes por anos. Quando
isso acontece, ela fica cheia de fruta, folhas e flores ao mesmo tempo.

Jesus está em Jerusalém para a páscoa. Isso se dava no mês de abril e,
esta não era época das figueiras estarem com folhas. Mas, preste atenção!
Exatamente por estar com folhas fora de época, sem flores e frutos, demonstra
que era uma árvore doente. Na verdade, Jesus estava atestando – “Esta árvore
nunca produzirá frutos, vai secar”!

Aí podemos extrair algumas lições que Jesus quer nos mostrar. Lembre-se
que ele está em Jerusalém e acaba de enfrentar problemas no templo e depois
com escribas e sacerdotes.

A primeira coisa que aprendemos, segundo Barclay, diz respeito a uma lei
da vida – inutilidade atrai desastre! A figueira era inútil, essa era sua condenação.
O povo de Israel existia para o surgimento do Filho de Deus, mas não o reconheceu.
O fato de não cumprirmos os propósitos de Deus nos conduz ao desastre de forma
inevitável. Há coisas inúteis em nossa vida; há pensamentos inúteis, há escolhas
inúteis; há decisões inúteis e etc. Todas essas coisas nos conduzem a uma vida
de desastres, figueira sem fruta, só folha fora de época.

A segunda coisa que podemos depreender do texto é que professar a fé e não
a praticar, é uma vida condenada a não valer nada. O povo que era escolhido por
Deus queria matar o Filho do Homem. Consciência de escolha sem reflexo na
vida.

Uma árvore frondosa, colhendo os nutrientes da terra, sendo alimentada
pela água e pelas forças da natureza sem que produzisse nada, roubava da terra,
do ar, das aves, de outras árvores aquilo que estas poderiam receber e, o que é
pior, não oferecia ao meio em que estava plantada, os elementos que deveria
produzir. Profissão sem prática.

É árvore, chama figueira, tem folha de figueira, mas não produz flores e
frutos. Suas folhas aparecem fora de tempo. Que figura profética e alarmante
para o estilo de vida que experimentamos. Profissão sem prática é uma grande
tentação para o cristão.

Jesus pode estar usando essa figueira doente para nos ensinar sobre uma
vida inútil e sem prática.

Árvore que produz folhas fora de época não traz flores e frutas!
Jesus termina por testar a fé. Tens fé? Pede até aquilo que é supostamente

absurdo e acontecerá. Fé é a vacina e antídoto para inutilidade e falta de prática.
Rev. Cid Caldas



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

NOSSA ATITUDE PARA COM A SOBERANIA DE DEUS

3. Atitude de humilde resignação.

O reconhecimento da Soberania de Deus excluirá toda e qualquer

murmuração. Somos propensos a pensar que nossos bens nos pertencem com

exclusividade; que, uma vez levados avante os nossos planos, com diligência,

temos o direito de esperar sucesso; que, se trabalharmos duro e acumularmos

riquezas, merecemos conservá-las e desfrutá-las; que, se temos uma família

feliz, nenhum poder tem o direito de penetrar o círculo encantado e abater a um

dos nossos queridos. Assim, sobrevindo a decepção, a perda do emprego, a falência

ou a morte, revoltamo-nos contra Deus. Porém, o indivíduo que, pela graça divina,

reconhece a Soberania de Deus, cala suas queixas e curva-se perante a vontade

divina (I Sm 3.18; Jó 1.20-22: II Co 12.7-10).

4. Atitude de gratidão e alegria.

Entretanto, se aprendemos verdadeiramente a bendita doutrina da Soberania

de Deus, nem a obediência nem a resignação acontecem a contragosto. Muito

pelo contrário, sabendo que a vontade soberana de Deus é “boa, agradável e

perfeita” (Rm 12.2), submetemo-nos de bom grado, e dizemos como o salmista:

“Bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o Seu santo

nome” (Sl 103.1). Certamente o apóstolo Paulo tinha isto em mente quando

escreveu: “Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai...” (Ef 5.20).  É fácil dar

graças a Deus quando tudo nos corre bem, segundo as nossas expectativas. Mas

as Escrituras nos dizem para darmos graças “por tudo”, mesmo quando as

circunstâncias nos parecem adversas. Deus é Soberano, mas também é Pai,

sábio e amoroso. Ele faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que O

amam (Rm 8.28).

    (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.

SAF COMPLETA 114 ANOS DE
EXISTÊNCIA ORGANIZADA
Hoje celebramos o aniversário da
SAF-Botafogo. Como sempre
fazemos nossas irmãs participarão
do Culto Matutino dirigindo as
diversas partes do culto.
Agradecemos a Deus por um
trabalho que ao longo da vida de
nossa Igreja

PRÓXIMO SÁBADO REUNIÃO
DE ORAÇÃO
Nossa reunião de oração,
coordenada pela UMP, acontecerá
no próximo sábado às 9hs.

ALMOÇO COMUNITÁRIO SERÁ
NO DIA 22 DE MARÇO
Este mês a coordenação está com
nossa SAF. Você deve procurar
ainda hoje a diretoria da SAF e
fazer sua inscrição.

COFRINHO MISSIONÁRIO
Fizemos o lançamento da campanha
de investimento em Missões no Brasil
no domingo passado. Ainda há
alguns cofrinhos que devem ser
apanhados ainda hoje. Nossas
crianças receberão cofrinhos para
depósito de oferta missionária. No
mês de agosto, celebraremos o mês
de Missões em nossa igreja. Em
agosto recolheremos os cofrinhos e
vamos investir na Junta de Missões
Nacionais da IPB. Os cofrinhos estão
no Departamento Infantil. Se você
desejar levar um para seu neto, pode
fazê-lo, mas com o compromisso de
orientar a criança e trazê-la para
consagrar o  seu cofrinho ao Senhor
em agosto.

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.

PRIMEIRO CULTO PROTES-
TANTE 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: Letice Alves da Silva (2232-
0361), Patrícia de Souza
Camarinha (2541-3375), Sergio de
Moura Sodré (9876-8365); Dia 09:
Ana Angélica Gramático (2226-
0032) Dia 11: Elzi  Lemes Scliar
(2295-3672); Dia 12: Bruno da
Cunha Freire Jarque (2591-2602);



Dia 13: Marcia de Oliveira Cordeiro
(2539-5792), Felipe Szendrodi
Dourado Teixeira (3559-3553); Dia
14: Nalva Pereira Caldas (2568-2203),
Maria Cleiane Marques do Carmo
(2286-2057).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos João Matheus de
Oliveira Rosa, João Pedro Lima
Vidal, Maria Lima, Ronaldo
Joaquim da Silva. Que Deus os
abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

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: 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

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Esequias Sales

Diáconos: Leonardo Medeiros, Joaber Sales,

Pedro Rocha

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Deuzélia

Dutra

Noite: Sonia Leite, Afia Mendes

Música: Manhã: Stella/Coro Marcello Ganter

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica: Dra.Ilda Marques e Enf.

Silvania

Som:  Thiago Leite

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
55 NC – Alegria e Gratidão
Oração de Adoração e Louvor
57 NC – Fonte de Todo Bem

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Genesis 12:1-9
122 NC - Necessitado
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Ficarás onde estás”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

153 NC – Amparo Divino
Oração Diaconal de Dedicação

AÇÕES DE GRAÇAS PELO ANIVERSÁRIO DA SAF

Palavra da Presidente
Oração de ações de graças

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Quão magnífico”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Feridas”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
251 NC - O Pão da Vida
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Bênção Aarônica”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Jesus, Filho de Deus

Saudação e acolhimento
Cântico: Eu navegarei
Oração de adoração e louvor
Cântico: Rei meu

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 17:1-8
Cântico: Deus é Deus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Solta o cabo da nau
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Saudação aos visitantes

Cântico: Tributo a Yeowah
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Até que a casa esteja cheia



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº05– 08 de março de 2020                                                                                                                                            

                                  Rótulos 
    “Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir  

por nós ? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.” Isaías 6:8  
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1906-2020 

          É fácil encontrar os produtos nas prateleiras do supermercado. Apesar da lata 
de salsicha estar fechada, a gente sabe que dentro tem... salsicha . Isso acontece 
porque, fora da lata, tem um rótulo onde está escrito: “salsicha”. E se estiver escrito 
“doce de leite”, é porque no conteúdo vamos encontrar doce de leite e não salsicha. 
O rótulo do produto revela o que tem dentro da embalagem. Ninguém espera 
encontrar açúcar em um pacote onde está escrito “sal”.  
         - Ah, mas isso que eu estou bebendo, que está com o rótulo de “guaraná”, não 
é guaraná... O gosto está diferente. 
         - É guaraná sim! Se está escrito, é porque é ! Mas estava fora da geladeira, por 
isso você está estranhando. Um guaraná não pode se transformar em outro 
refrigerante dentro da garrafa, só porque ficou fora da geladeira e esquentou. Se no 
rótulo está escrito “guaraná”, é guaraná e não suco de graviola!   
          
           Ainda bem que coisas são coisas e pessoas são pessoas. Coisas têm 
rótulos. As pessoas, não. Mas infelizmente, muitas vezes nós colocamos 
rótulos nas pessoas: o brigão, o chatinho, a faladeira, o levado, a mandona. 
Esses são rótulos negativos, marcando as pessoas com características ruins. 
Rotular é a mesma coisa que dizer que essas pessoas são de um jeito e que 
não vão mudar nunca. Quando fazemos isso estamos afirmando que as 
pessoas não são capazes de mudar.  
           Quem passou por isso foi o Apóstolo Paulo. Ele era conhecido como “o 
perseguidor dos cristãos” e não foi fácil as pessoas aceitarem a mudança que 
houve em sua vida depois do encontro com Deus no caminho de Damasco. 
Depois deste encontro, em vez de prender os cristãos, Paulo queria ficar cada 
vez mais unido a eles, e falar do amor de Deus. Todos ficavam admirados 
quando ouviam Paulo pregar o evangelho. Mas, como tinham colocado nele o 
rótulo de “homem perigoso”, os judeus começaram a persegui-lo, da mesma 
maneira que ele fazia antes. Paulo corria perigo. Como tinha amigos, eles 
tiveram a ideia de colocá-lo em uma cesta amarrada numa corda e “desce-lo” 
para fora dos muros da cidade. Os amigos acreditavam que Deus havia feito 
uma transformação na vida de Paulo.  
       Deus muda comportamentos, atitudes e o coração e devemos ser sensíveis 
para perceber isso.                                           Bjos, tia Ilda                   
(saiba mais em Atos 9:20-30/  Isaias 6 / 2 Coríntios 5:17-20 / Gálatas 2:20)                                                                                                                                                                                                                   
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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!  
Abençoa os aniversariantes do mês de março. 
 
7-Mensagem – Tia Ilda 
 

8- CÂNTICO : Eu abri meu coração  
Eu abri meu coração e Jesus veio habitar, 
 de manso bateu, logo a porta abri eu.  

Ele veio aqui ficar. 
 

  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 

 


