
 19 de abril de 2020
Ano CXIV :: nº 40



CONVIDADOS PARA FESTA
Mt. 22:01-14

É tão bom ser convidado para uma festa. Você pode até não querer ir, achar que
não tem roupa, mas que é bom, isso é.

Nesta parábola tomamos conhecimento de que um rei estava preparando o
casamento de seu filho. O texto é muito coerente com os costumes judaicos. Primeiro
era lançado um tipo de “save the date”. Quando tudo estava pronto os servos diziam aos
convidados que fossem à festa.

O rei enviara os convites e, quando tudo estava preparado, chamou os convidados
e, estes rechaçaram o convite do rei. Este é o ponto.

Era assim, todos faziam assim para celebrar suas festas, portanto, a parábola era
facilmente entendida por judeus. Jesus continuava no interior do templo ensinando na
presença dos principais sacerdotes e anciãos do povo (Mt 21:23).

A primeira coisa que a parábola nos ensina é que aqueles que foram convidados,
foram os judeus. Deus os fez povo escolhido! Contudo, quando o Filho de Deus veio ao
mundo, o povo escolhido foi convidado a segui-lo e eles rechaçaram o convite cheios de
soberba e altivez.

As consequências dessa rejeição foram e são terríveis. O povo escolhido, a nação
santa se viu estruída, levada cativa. No ano 70 d.C. Jerusalém é destruída e o templo
incendiado, saqueado e derrubado.

Os convidados se negaram a comparecer a festa, mas o rei convidou as pessoas
que passam nos caminhos – pecadores, gentios, gente como eu e você.

A parábola nos mostra também outras verdades abençoadoras decorrentes do
convite do rei (Deus).

Não se esqueça que o convite de Deus, através de Jesus é para uma festa! Festa
é sinônimo de celebração, mas principalmente de alegria. Há 150 versículos na Bíblia
que falam de alegria. “...não vos entristeçais, porque a alegria do SENHOR é a vossa
força.” (Ne 8:10)

Cristão triste, amargurado, infeliz é contrassenso. Jesus veio trazer paz,
libertação, nova vida, alegria e bem. Você precisa se apropriar dessa bênção. O cristão
que é convidado para a alegria, se rechaça esse convite, perde a alegria. Está aí uma boa
análise a ser feita em sua vida – falta alegria?

Agora, preste atenção numa coisa. Veja que a surdez ao convite, os motivos que
levaram os convidados a rechaçar o convite do rei, não são necessariamente maus.
Trabalhar, cuidar do campo e lidar com os negócios são afazeres e trabalhos que
realizamos. Não são maus, imorais ou impróprios.

Perceba que Jesus nos chama a atenção para o fato de que facilmente nos
ocupamos e priorizamos as coisas da vida que nos esqueçamos dos assuntos da
eternidade; escutamos tanto os chamados do mundo que não ouvimos o chamado de
Jesus.

Neste tento de pandemia, isso talvez seja a principal coisa a analisar. Escutamos
com tanta facilidade os chamados do mundo, a voz que nos diz que o principal e fazer,
trabalhar, reunir, viajar, ganhar dinheiro e um sem número de recursos e atividades que
inventamos. Contudo, podemos estar tão ocupados com a administração e organização
da vida e nos esqueçamos da própria vida. O que você fará da sua vida daqui para a
frente?

Agora, não se esqueça que o convite do rei, de Deus é o convite da graça. Os
convidados que vem das encruzilhadas e do meio do caminho, maus e bons jamais
poderiam esperar um convite para as bodas, nem havia neles merecimento para tal.
Graça, só graça.

É a graça de Deus, revelada em Jesus Cristo, que nos chama para Ele.
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

27 NC – Um Hino ao Senhor

Oração de Adoração e Louvor

23 NC – Adoração ao Criador

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Atos 2:42-47

127 NC – Hora Bendita

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Coro Marcello Ganter: “Quero”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

183 HE – Plena Consagração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

176 NC - Fidelidade do Cristão

Bênção Apostólica

Coro Marcello Ganter: “Ó Rei de amor”

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ousado Amor

Oração de Adoração e Louvor

Cântico: Graça

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: João 20:19-31

Cântico: Confiança

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Ele continua sendo bom

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: Não fale

Bênção
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A tendência é que assim

permaneça até que as

autoridades decidam pela

revogação das medidas que visam

a impedir a disseminação do vírus.

FINANÇAS DA IGREJA

Graças a Deus que nosso sustento

depende Dele. Assim cremos que

Deus é Deus que provê o que

precisamos. Apesar do tempo de

quarentena, os compromissos

financeiros da Igreja, assim como

os seus, não deixam de existir, mas

Deus tem abençoado e os irmãos

têm mantido a entrega de seus

dízimos e ofertas. Assim, neste

mês de março, se Deus nos der a

bênção de ter uma boa

arrecadação neste domingo,

conseguiremos cumprir

cabalmente nossas obrigações.

Você pode entregar seu dízimo e/

ou oferta através de internet

banking, depósito bancário ou o

meio que lhe for mais conveniente.

NOTÍCIAS

O Conselho da Igreja Presbiteriana
de Botafogo, alinhado com os

desafios desse tempo no que tange

as necessidades de cuidado de

prevenção do COVID-19, vem uma

vez mais orientar a igreja que:

1. Continuamos a manter todos

os cultos presenciais da IP

Botafogo suspensos;

2. Nossas reuniões durante a

semana (reunião de oração,

oficina de artesanato,
estudo bíblico e outros)

também continuarão

suspensas.

3. O atendimento presencial na

igreja também está

suspenso.

4. Conclamamos nosso povo a

se dedicar ao culto

doméstico e familiar. É

tempo de comunhão com

Deus;

5. A contribuição de dízimos e
ofertas necessárias para o

sustento das atividades e

c o m p r o m i s s o s

missionários e ministeriais

da IP Botafogo pode ser

feita via internet banking

ou depósito bancário na

seguinte conta:



INSTALAÇÃO DE OFICIAIS

ELEITOS

O Conselho estabeleceu que no dia

19 de abril, às 18hs teremos a

cerimônia de reinstalação dos

irmãos: Presb. Esequias Costa

Sales, Diác. Aureliano Gonçalves

Dutra e Diác. Jorge Sarito Leite.

Faremos essa instalação em

reunião a ser realizada de forma

virtual através do aplicativo Zoom.

No dia e hora, você deverá acessar

a “sala de reunião” através do link

abaixo:

Tópico: Instalação Oficiais

Hora: 19 abr 2020 - 18hs

Entrar na reunião Zoom:

https://us04web.zoom.us/

j/629057915

ID da reunião: 629 057 915

CONSELHO DA IGREJA

Está convocado para reunir-se no

dia 25 de abril, sábado. Se você

deseja se tornar membro da Igreja,

fale com os pastores, quem sabe

não está na hora de você tomar

essa decisão.

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), Cleube Anay de

Oliveira, 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, Mehir de Carvalho

Fernandes, 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

Dia 19: Keyla Ribeiro Rodrigues

Maggessy, Andrew Raymond

Theunissen, Vivian Maurmann

Speck e Michel Beltrão Jarque;

Dia 20: Marcia de Carvalho

Fernandes Jesus Nóbrega;

Dia 21: Silvia Purificação Martorell,

Thiago Martelotta Galiano e Mário

Filipe Bandeira Pereira;

Dia 22: Andréa Nícia Cortes de

Almeida;

Dia 23: Jorge Luiz da Silva

Nascimento e Marilu Chamorro

Ferreira;

Dia 25: Eliane Alves Silveira, Vivian

Machado Teixeira, Roberta

Teixeira Mateus, Katy Anne

Chagas de Freitas e Vânia de

Castro Marangone.



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

VII. A PROVIDÊNCIA DE DEUS

Pergunta 11 - Quais são as obras da providência?

Resposta - As obras da providência de Deus são à Sua maneira muito santa, sábia e
poderosa de preservar e governar todas as Suas criaturas, e todas as ações delas.

3. A providência de Deus e a liberdade do homem.
Na lição anterior, comentamos, ligeiramente, o fato que Deus criou o homem “à Sua
imagem e semelhança”. Agora, cabe acrescentar que a liberdade de escolha, o chamado
livre arbítrio, é parte desta imagem e semelhança. A questão é: com a queda, o primeiro
pecado, o homem perdeu o livre arbítrio? Num certo sentido, sim.  Ele perdeu a liberdade
e a capacidade para escolher e realizar o que é bom aos olhos de Deus; por si
mesmo, não deixa o pecado, não busca a Deus, não responde
favoravelmente ao convite do evangelho; não crê em Cristo. Isto só acontece mediante
uma operação sobrenatural da graça de Deus (Jo 6.44; 8.34,36; Rm 8.7,8). Num outro
sentido, o homem ainda é livre. Os exemplos a seguir tornarão isto mais claro.

a) Os irmãos de José agiram livremente quando o venderam como escravo para o
Egito. No entanto, anos mais tarde, José lhes disse, no Egito: “Não fostes vós
que me enviastes para cá, e, sim, Deus...”  (Gn 37.24-28; 45.8; 50.20). José
reconheceu a providência e o propósito de Deus em tudo o que lhe aconteceu.

b) Senaqueribe, rei da Assíria, agiu livremente quando “subiu contra as cidades
fortificadas de Judá, e as tomou” (II Re 18.13). Ele não sabia que estava cumprindo
os decretos de Deus. Estava escrito: “Ai da Assíria, cetro da minha ira! A vara em
sua mão é o instrumento do meu furor...” (Is 10.5ss. Note v.12).

c) Os judeus e suas autoridades agiram livremente quando se opuseram a Jesus e
pediram a Pilatos que o crucificasse. “Depois de cumprirem tudo o que a
respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo...”
(Jo 13.27-30. Ver At 4.26-28).

As ações livres e más dos homens são providenciais porque são permitidas por Deus,
com um propósito. Não é assim quando os homens fazem o bem. As boas ações dos
homens são providenciais porque são induzidas por Deus. Os maus fazem o mal com a
permissão de Deus; os bons são bons e fazem o bem porque Deus os induz a isto,
graciosamente. A culpa pelo mal praticado é sempre do homem; o louvor pelo bem realizado
deve ser tributado a Deus (I Co 15.10).

(Continua)

DEUS GOVERNA  

Natureza  
Jó 37.1-13  
Sl 147.7- 
9,15-18  
Jl 2.21-24  

Animais  
I Re 17.4-6  
Dn 6.22  
Jn 1.17; 2.10  

Homens  
Pv 16.9  
Pv 21.1  
Fl 2.13  

Circunstâncias  
Gn 24.42-48  
Gn 45.5-8  
At 16.6-10  

História  
Jó 12.23  
Is 10.5ss  
Dn 2.21,3645

Coisas aparentemente insignificantes: Pv 16.33; Mt 10.29-31.  
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                     Boletim Dominical – ano 5 nº11– 19 de abril de 2020                                                                                                                                            

                     O tempo de esperar 
“Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo 

do céu:....tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.” Eclesiastes 3:1, 5b 
“...mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças , sobem com asas como águias,  

correm e não se cansam, caminham e não se fatigam .” Isaias 40:31 
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1906-2020 

              O casal Carijó estava muito feliz com seus dois ovinhos. Fizeram um ninho bem 
quentinho e, enquanto D. Carijó chocava os ovinhos, o Sr Carijó tomava conta para que nada de 
mal acontecesse à esposa ou aos filhotinhos. Mas os ovinhos eram diferentes. Enquanto um 
deles era bem calminho, o outro não parava de pular e tremer. Pulava tanto que quase caia do 
ninho.  
             - Mas que ovinho agitado, não para de dar pulinhos! Esse pintinho que está aí dentro é 
muito apressado, quer sair antes da hora, não sabe esperar! 
            - Calma meu filho, você tem que esperar quietinho. Você não pode ter pressa de sair 
daí. Esse é um tempo de esperar. Calma, fica quietinho dentro do ovo.  
            Mas não tinha jeito, o ovinho apressado não sabia esperar. Ele pulou e tremeu tanto que 
quebrou um pedacinho da casca antes da hora e suas perninhas vieram para fora. Só as 
perninhas! Que situação!Ele virou um ovinho com duas perninhas. Viu? Agora teve que esperar 
até que, no tempo certo, o resto da casquinha quebrasse. Mas, enquanto isso, além de sentir 
frio nos pés que estavam pra fora, ficou conhecido como o “ovinho com perninhas”. Que 
estranho...  
 
          Esse ovinho do casal Carijó foi apressadinho e se deu mal. Mas, será que nós 
sabemos esperar o tempo certo para as coisas acontecerem, ou somos impacientes, 
igualzinho o ovinho de perninhas? 
          O tempo... Nessa semana fiquei pensando no tempo. Se Deus criou todas as coisas, 
Ele também criou o tempo. A Bíblia diz que tudo passa e há um tempo para tudo. Mas 
muitas vezes não entendemos o tempo e queremos mandar nele. Mas não podemos fazer 
o tempo correr mais rápido porque ele é de Deus. E muitas vezes precisamos esperar. E 
esperar não é muito fácil.  
          Os planos de Deus podem começar com um tempo de espera e é isso que a Bíblia 
conta sobre Moisés. Deus tinha um plano muito grande e importante para a vida dele. 
Mas esse plano começava em seu nascimento, quando sua mãe Joquebede precisou 
escondê-lo. Ele teve que esperar, dentro de um cestinho que sua mãe colocou num rio. 
Ele era apenas um nenenzinho, mas teve que esperar até que a filha do Faraó o 
encontrasse e levasse para o palácio. UFA! Acabou a espera no cestinho.  
          Mas veio outra: agora ele precisava crescer, longe do seu povo, porque só depois 
de ficar adulto e preparado, o plano de Deus se cumpriria. Moisés estava sendo 
preparado para tirar o povo de Deus da escravidão no Egito. Ele esperou até crescer e 
ficar um rapaz. Quanta espera, mas quantas bênçãos vieram depois! Estamos em um 
tempo de espera. Com paciência, vamos esperar o tempo de Deus.   Beijinhos, tia Ilda             

 (saiba mais em Eclesiastes 3:1-8 / Êxodo 1 e 2 )                         

 



 
 

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 a todos! Mais um domingo, juntos  
na presença de Deus, pela internet.  
Deus está em toda parte!!!  
                 Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 
2-CÂNTICO : A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd Cânticos  
para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira/ faixas 4 e 14)  
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém!  

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é maravilhoso! 
 Vamos  falar isso a Ele em oração ? 

                         
4-Leitura Bíblica no mês de abril– Salmos 121 
 

5-Versículo do mês de abril para memorizar:  

 

 

 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Agora vamos orar e agradecer 
 a Deus pela semana abençoada. Vamos agradecer também pela  
vida dos  aniversariantes do mês de ABRIL. 
 

7-Mensagem – tia Ilda 

 

8- CÂNTICO : CRISTO ESPERANÇA -Musical de Natal - O plano de Deus- Mig e 

Meg faixa 6  

Cristo é esperança, Cristo é esperança;  
Ele é quem nos satisfaz  
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz.  
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim.  
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 
                                        Oração do Pai Nosso 
 Diga para quem está com você: “Eu te amo e te desejo uma semana de 
paz com Jesus no coração!” 

                                 Aniversariantes de abril 

     "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 RITA GABRIELLA  ( Sementinhas de Jesus) 11/04  

DANIELA ARRUDA LENZ CÉSAR 12/04 2 ANOS 

YAN WERNER SELAU 18/04 3 ANOS 

TIA KATY ANNE  (Sementinhas de Jesus) 25/04  

“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 e 2 
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