
 26 de abril de 2020
Ano CXIV :: nº 41



BARRADOS NA FESTA
Mt. 22:11-14

Agora vamos refletir sobre a segunda parte da parábola das bodas. Você se lembra
que Jesus está contando a história de um rei que enviou convites para o casamento de
seu filho.

Quem já teve a oportunidade de casar um filho ou uma filha sabe das tensões,
preocupação com custos, toda a administração necessária para o grande dia, mas acima
de tudo, o filme que passa na cabeça sobre o nascimento, crescimento e esse momento
singular que é casar um filho (a).

Pois bem, os convidados, chamados para a festa, não compareceram. O rei mandou
seus servos chamar as pessoas nas ruas e encruzilhadas. Sobre isso, abordamos na
semana passada.

Mas, a partir do versículo 11, a parábola nos mostra, de novo a presença do rei
diante do fato de que um dos convidados não estava vestido apropriadamente. Esse é o
ponto da segunda parte dessa parábola – não estar vestido apropriadamente.

Como já disse, essa história era muito comum em Israel. Os casamentos, convites,
preparativos e tudo mais era feito assim.

É claro que Jesus está nos mostrando, primeiro que pouco importa a origem do
convidado. Na primeira parte da parábola ele nos diz que os primeiros convidados não
atenderam ao convite (ele se referia aos judeus) e, assim passou a trazer as pessoas
dos caminhos (gentios). Isso pouco importa, todos foram convidados para as bodas do
filho. Essa é a parábola das portas abertas.

Contudo, é preciso estar preparado. Assim como é preciso estar preparado para o
chamado de Deus. As vestimentas, na realidade, representam a necessidade de preparo
para estar diante de Deus.

Não é que você precise “fazer” alguma coisa para estar diante de Deus, mas ao
entregar sua vida a Jesus, precisa “trocar” de vestimenta. Nesse sentido, Jesus está
nos ensinando que ao atender ao chamado Dele, precisamos levar uma vida que se
adeque a realidade de Sua presença.

Barclay, com muita propriedade nos diz que: “A graça não é só um dom: é uma
responsabilidade muito séria”. Você não pode seguir levando a mesma vida, o mesmo
estilo de vida, os mesmos pensamentos e atitudes que levava antes de encontrar Jesus.

A porta está aberta para que o pecador entre e seja TRANSFORMADO. Evangelho
que não produz transformação pode ser tudo, até autoajuda, mas não é Evangelho.

Você sabe que “a forma que você se aproxima de algo, manifesta o espírito em que
o faz” (Barclay). Não vou de terno à praia; nem de sunga à Igreja. Mas espere um pouco,
não chegue à conclusão que estou falando de cultura, ritualismo, cerimonialismos ou a
propriedade de vestimentas. Essa conclusão é fácil e equivocada.

Ao longo da história da Igreja muita gente se equivocou achando que estar na
presença de Deus depende do batom, da saia, do cabelo, da tatuagem, do piercing, da
barba e toda sorte de castrações que nos autoimpomos ou queremos impor ao outros.

O espírito dessa parábola trata, na realidade, sobre como você está se
apresentando diante de Deus. Diz o antigo hino que cantamos: “Eu venho como estou”,
mas não posso permanecer como estou.

Jesus produz a transformação de vida de que necessitamos. Preste muita atenção
nisso!!!

O que mudou na sua vida com a certeza da presença salvadora de Jesus? A
conclusão da parábola é muito clara. Vida não transformada está com os pés e mãos
amarradas; em trevas e vive as consequências de seus males – choro e tristeza absoluta.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
Glória pra sempre

Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus,
A Jesus o Senhor; ao Leão de Judá,
À raiz de Davi que venceu e o Livro abrirá.

O céu, a terra e o mar e tudo o que neles há
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!

Ele é o Senhor
Ressurreto dentre os mortos
Ele é o Senhor
Todo joelho se dobrará
Toda língua confessará
Que Jesus Cristo é o Senhor.

Oração de Adoração e Louvor
79 NC – Glória ao Salvador

Chegado à cruz do bom Salvador,
Prostrado aos pés do meu Redentor,
Ele atendeu logo ao meu clamor;
Glória ao Salvador

Glória ao Salvador!
Glória ao Salvador!
Eu sei que Cristo já me salvou;
Glória ao Salvador!

Que maravilha Jesus me amou!
Tudo de graça me perdoou!
Dos meus grilhões ele me livrou!
Glória ao Salvador!

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Atos 2: 14-21
66 NC – Contrição

Sonda-me, ó Deus, o coração;
Sonda-me, ó Deus, o coração;
Prova e conhece os meus pensamentos;

Vê se em mim há algum mau caminho.
Sonda-me, conhece-me
E prova-me, ó Deus!
Conhece-me o coração,

Guia-me, Senhor,
E mostra o caminho,
E guia meus passos,
Guia meus passos,
Ó meu Salvador.

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4Cantos: “Vem morar, Jesus”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

93 NC– Firmeza na Fé
Somente ponho a minha fé
Na graça excelsa de Jesus,
No sacrifício remidor,
No sangue do bom Redentor.

A minha fé e o meu amor
Estão firmados no Senhor,
Estão firmados no Senhor.

Se não lhe posso a face ver,
É pela fé que vou viver;
Em cada transe a suportar
Eu hei de nele confiar.

A sua graça é mui real,
Abrigo traz no temporal;
Ao vir cercar-me a tentação,
Me fortalece a sua mão.

Quando a trombeta ressoar,
Irei com ele me encontrar;
E com os salvos cantarei
Louvor eterno ao grande Rei!

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas



Eu venho ...
Me derramar, dizer que Te amo
Me derramar, dizer Te preciso
Me derramar, dizer que sou grato
Me derramar, dizer que És formoso.

~
Oraço de Adoração e Louvor
Cântico: Quão grande é o meu Deus

Quão Grande é o meu Deus
Cantarei Quão Grande é o meu Deus
E todos hão de ver
Quão Grande é o meu Deus.

Com Esplendor de um Rei
Em Majestade e Luz
Faz a terra se alegrar,
Faz a terra se alegrar.

Ele é a própria Luz
E as trevas vão fugir
Tremer com Sua Voz,
Tremer com Sua Voz.

Quão Grande é o meu Deus
Cantarei quão Grande é o meu Deus
E todos hão de ver
Quão Grande é o meu Deus

Por gerações Ele é
O tempo está em tuas Mãos
O começo e o fim,
O começo e o fim.

Três se formam em Um
Filho, Espírito e Pai
Cordeiro e leão,
Cordeiro e leão.

Sobre todo nome é o Seu
Tu és digno do louvor,
Eu cantarei tão grande é o meu Deus.
É o meu Deus.

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: 1 Pedro 1:13-23
Cântico: Se não fosse o teu amor

Eu passei por tantas coisas
Tantos risos, tantos ais
E a enfermidade quis meu dia escurecer

DESPEDIDA

176 NC - Fidelidade do Cristão
Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos,
Por tua graça, bendito Senhor!
Sempre fiéis, nós por ti lutaremos
Com teu poder, ó Jesus, Salvador!

Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos;
Sempre fiéis a Cristo Jesus
Que, até à morte por nós prosseguindo,
Vida nos deu, salvação pela cruz!

Por ti viver, ó bendito Cordeiro,
Quem não deseja se te conhecer?
Quem, se de fato é cristão verdadeiro,
Não estará, por ti, pronto a sofrer?

Ó Salvador, pecadores nós somos,
Como podemos deixar de cair?
Mas, se por ti amparados nós formos,
Sempre fiéis poderemos seguir.

Nós te louvamos pois tu, que venceste,
Sempre em triunfo nos podes levar.
A teus fiéis, ó Jesus, prometeste
Todos os dias com eles estar.

Bênção Apostólica
Quarteto 4Cantos: “Tudo novo”

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
Cântico: Me Derramar

Eis-me aqui outra vez
Diante de Ti abro meu coração
Meu clamor Tu escutas
E fazes cair as barreiras em mim.
És fiel, Senhor, e dizes
Palavras de amor e esperança sem fim
Ao sentir Teu toque
Por Tua bondade libertas meu ser

No calor deste lugar



Eu chorei sentindo a falta de alguém
especial
Mas eu nunca desisti de andar com Deus

Se não fosse o teu amor
O que seria de mim?
Se não fosse o teu amor
O que seria de mim?

Eu tinha tudo pra perder
Mas tu estavas lá
Maior é aquele que há em mim do que no
mundo está
Ele sarou minhas feridas
E me fez acreditar que ainda existe salvação

Foi na cruz foi na cruz
Foi na cruz foi na cruz
Onde humilharam um inocente
Um homem chamado Jesus

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Sonda-me, Usa-me

Sonda-me Senhor e me conhece
Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a Tua palavra
E enche-me até que em mim se ache só
a Ti
Então usa-me Senhor. Usa-me.

Como um farol que brilha à noite;
Como ponte sobre as águas;
Como abrigo no deserto;
Como flecha que acerta o alvo
Eu quero ser usado da maneira que te
agrade
Em qualquer hora e em qualquer lugar
Eis aqui a minha vida: Usa-me, Senhor
Usa-me

Sonda-me,quebranta-me,transforma-me,
Enche-me e usa-me.

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Rompendo em fé

Cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance de crescer um pouco
mais.
As montanhas e vales; desertos e mares,
Que atravesso me leva pra perto de ti.

Minhas provações não são maiores que
o meu Deus
E não vão me impedir de caminhar,
Se diante de mim, não se abrir o mar;
Deus vai me fazer andar por sobre as
águas.

Rompendo em fé minha vida se revestirá
do seu poder.
Rompendo em fé com ousadia vou mover
o sobrenatural.
Vou lutar e vencer; vou plantar e colher,
A cada dia vou viver rompendo em fé.

Bênção
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 compromissos
missionários e ministeriais da IP
Botafogo pode ser feita via internet
banking ou depósito bancário na
seguinte conta:

Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

INSTALAÇÃO DE OFICIAIS ELEITOS
No domingo passado, conforme
convocação do Conselho, procedemos a
reinstalação do Presb. Esequias Costa
Sales e dos Diác. Aureliano Dutra e Diác.
Jorge Sarito Leite. Foi um momento de
comunhão com muitos membros da
Igreja. Depois da cerimônia, tivemos um
tempo de compartilhar como estamos
enfrentando esse tempo. Nos alegramos,
choramos e, mas do que nunca, nos
sentimos Igreja.

ANIVERSARIANTES
Dia 26: Giovanna Azevedo Glioche (3185-
1085) e Dalton Mota de Barros (3348-
0482); Dia 27: Daniel Duarte Glória
(2204-1070/2568-9003), Vitor
Camarinha da Silva (2541-3375/99994-
9501) e Isabela Cavalcante Martins
(2244-5561); Dia 28: Maria da Glória
Pinheiro (2572-6689) e Zenir Carolina
de Castro Monfredo (2542-8500/99616-
7438); Dia 29: Zenilda Araújo de
Andrade, Sara Viana Costa (2539-4973),
Cláudia Regina de Oliveira Campos
Camarinha, José Renato Alves de
Oliveira Lima (3598-0177/99260-3815),
Juliana Coelho Gomes (98083-3515/
98083-3514) e Maria Madalena das
Graças (2553-1540/99298-0981); Dia 30:

Michele da Silva Lisboa (2543-4148) e
Mariza Gonet (2552-5356); Dia 01: Ana
Beatriz da Silva Boechat (2542-8323),
Rev. Diego Brito Stallone de Lima (2146-
4996/98423-9548); Dia 02: Judith
Katalin Szánto Ferreira (2535-3938/
99602-5413), Carlos de Souza Fernandes
(2539-7590/2537-6356), Helena Arruda
Lenz Cesar (3251-3554/98807-2659),
Rev. Miguel Marques Rodrigues (2543-
5339/2275-1177) e Zenilda Dias de
Araujo (3083-4410).

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).
Enfermos da COVID-19
3. PROBLEMAS FAMILIARES; 4. MISSIONÁRIOS; 5.
OUTROS MOTIVOS; 6. GRATIDÃO.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 02
de maio, sábado, às 10hs. Se você deseja
se tornar membro da Igreja, fale com os
pastores, quem sabe não está na hora
de você tomar essa decisão.



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.

4. O valor da doutrina da Providência de Deus.

a) Corrige as heresias panteísta e deísta. O Panteísmo confunde Deus com o
mundo; entende que tudo é Deus. O Deísmo separa Deus do mundo; entende
que Deus criou o mundo, estabeleceu leis, colocou-o em movimento e
deixou-o para lá. Nós somos teístas. Cremos num Deus distinto e
eternamente anterior à Criação; um Deus presente, que sustenta,
preserva e dirige tudo.

b) Significa que Deus cuida de todos os assuntos que nos dizem respeito. Não
estamos à mercê de forças arbitrárias, impessoais, como querem os
fatalistas. Reconhecemos a Providência de Deus em tudo (Pv 3.5-6).

c) Nos dá segurança. Vivemos num mundo violento e inseguro. É bom saber
que Deus cuida de nós... (I Pe 5.7).

d) Nos faz mais humildes. A autoconfiança e o orgulho cedem na medida em
que reconhecemos nossa dependência de Deus para sustento e governo.

e) É um grande consolo face às dificuldades e dissabores que não resultam de
nossa insensatez ou pecado, pois, sob o governo de Deus, “todas as coisas
cooperam para o bem... “(Rm 8.28).

Avaliação.

Quais são as obras da Providência? Cite duas passagens bíblicas que comprovam
a doutrina da Providência. Que são providência permissiva e indutiva? Qual o
valor desta doutrina? Você reconhece a Providência de Deus na sua vida?

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                     Boletim Dominical – ano 5 nº12– 26 de abril de 2020                                                                                                                                            

                            União é força! 
“Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!” Salmos 133:1 

“Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.” Atos 2:44 
    “Melhor é serem dois do que um... Porque se caírem, um levanta o companheiro...”  

Eclesiastes 4:9a,10a 
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1906-2020 

              Grandes e antigos amigos se encontraram: Hulk e o Homem Aranha. E, para esse 
encontro feliz, resolveram fazer uma coisa que há muito tempo não faziam: testar quem estava 
mais forte. Essa disputa de força não era para prejudicar quem perdesse. Esses dois amigos 
gostavam dessas brincadeiras de força. Coisas de super herói, vai entender... 
             - Hulk, meu amigo, busque uma corda, tenho saudades de brincar de cabo- de- guerra 
com você! 
             - Verdade Homem – Aranha faz tempo que não testamos nossa força... A corda já está 
aqui. Amarre essa ponta em seu super braço e a outra ponta, eu amarro no meu.  
            - Pronto, já amarrei! Vamos começar! Comece a puxar no 3: 1...2...e 3!!  
             E foi no primeiro puxão que aconteceu o que não se esperava: a corda arrebentou e os 
dois caíram, um para cada lado. Nada aconteceu com os fortões, mas se divertiram muito.  
           - Hulk, essa corda é muito fraca, pega uma mais forte! 
           -Não tenho... Mas tive uma ideia! Tenho um rolo grande dessa corda. Vou cortar pedaços 
do mesmo tamanho e enrolar todos os pedaços juntos. Um fio sozinho pode ser fraco, mas, se 
juntarmos vários, duvido que arrebente.   
              Esse Hulk provou que, além de forte, é muito inteligente!Não é que deu certo? 
 
          Essa história de Hulk e Homem- Aranha é inventada, mas serviu para mostrar que 
uma corda sozinha é mais fraca do que várias cordas unidas, e, também, como há força 
numa união. A historinha que inventei fala da união de cordas, mas na Bíblia há várias 
histórias (todas verdadeiras) mostrando o valor da união de pessoas.  
            Uma delas está no livro de Josué e mostra como todo o povo de Deus se juntou 
para participar da destruição de uma fortaleza (os muros da cidade de Jericó). Jericó 
estava no caminho por onde os israelitas precisavam passar, mas ela era toda cercada 
por uma grande muralha. Para derrubá-la, Deus tinha um plano que incluía todo o povo e 
não apenas poucos guerreiros. Todos juntos deviam andar em volta da cidade uma vez 
ao dia por 6 dias ,indo na frente 7 sacerdotes ,cada um tocando uma trombeta de chifre 
de carneiro. O povo devia ficar bem quietinho. No 7º dia seria diferente. Eles dariam 7 
voltas e não somente uma . Mas na sétima volta , quando os sacerdotes tocassem um 
som bem longo nas trombetas, todos, juntos, de uma só vez deviam gritar o mais alto 
possível.  Nesse momento, os muros da cidade de Jericó começaram a perder a 
estabilidade e cair. O povo pode entrar na cidade como Deus havia planejado.   
              A união é uma grande prova do poder de Deus. Ninguém consegue unir pessoas 
completamente diferentes e torná-las em uma família, só o amor de Deus consegue. 
Quando vivemos em união, mostramos ao mundo como Ele é incrível! Nunca se esqueça: 
você foi criado para viver em união com Deus e com seus irmãos.        Beijinhos, tia Ilda             

 (saiba mais em Josué 6/ Salmos133 / 1 Coríntios 12:12-31/ Atos 2:42-47)                         

 

 



 
 

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! Que bom estarmos juntos !  
Deus está em toda parte!!!  
                 Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 
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: Pedro Henrique- Nosso Deus é maravilhoso! 
 Vamos  falar isso a Ele em oração ? 

                         
4-Leitura Bíblica no mês de abril–Pedro Henrique- Salmos 121 
 

5-Versículo do mês de abril para memorizar: Brenda e Matheus 

 

 

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

7-Mensagem – tia Ilda 

 

8- CÂNTICO : Deus tudo sabe Cânticos de Salvação para  
Crianças /vermelho-21/ APEC)  
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.  

                          
               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/maio 

     "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  

HELENA ARRUDA LENZ CESAR 02/05 5 ANOS 

BRENDA LA PORTA DE FREITAS SOARES 08/05 12 ANOS 

MARIA CHAVES DO NASCIMENTO 23/05 6 ANOS 

TIA BÁRBARA SATHLER ( Sementinhas) 24/05  

TIA ISABELLA ( Berçário/Cordeirinhos) 30/05  

“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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