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COMO É ESSE NEGÓCIO DE AMAR A DEUS?
Mt. 22:34-40

Não é brincadeira, não! Jesus teve e tem muita paciência com o ser humano.
Veja aí, você que tem acompanhado essas minhas exposições sobre o Evangelho
de Mateus. Jesus fala para escribas e fariseus, eles não gostam. Os fariseus não
aceitam a palavra de Jesus e se afastam. Lá vem os herodianos, questionam,
não aceitam as considerações de Jesus. Aí chegam os saduceus colocam seus
princípios e Jesus os ensina, também não aceitam.

Dessa vez, voltam os fariseus, se reúnem em conselho para questionar
Jesus. Haja paciência para ouvidos moucos! Haja paciência para gente cheia de
razão, que é incapaz de ouvir! Haja paciência com pessoas que são incapazes de
ver que sua vida, seu mundo e seus pressupostos não as levam para lugar
nenhum! Jesus tem paciência para te ouvir, para repetir o que precisamos ouvir.

Talvez os fariseus estivessem satisfeitos com a forma como Jesus enfrentou
saduceus (eram inimigos dos fariseus também). A pergunta que fazem à Jesus
lhe permite trazer a definição completa da religião.

Reconhecer Deus, adorá-lo, respeitá-lo, seguir a Jesus e tudo que decorre é
consequência e precisa ser consequência de algum fundamental – amar a Deus.
Isso quer dizer que nosso amor a Deus é e precisa ser total de tal forma que
domine nossas emoções e nossas ações; que dirija nossos pensamentos e que
reflita na minha forma de pensar e agir.

Jesus parte de um princípio que todos conheciam, que os fariseus
conheciam décor, visto que a Lei dizia: “Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.” (Dt 6:5) e faz questão
de ressaltar isso mostrando que o amor a Deus precisa estar acima de tudo.

Só que facilmente podemos transformar esse amor a Deus em algo etéreo,
não palpável, mensurável ou aplicável. Por isso Jesus estabelece uma ligação
com outro texto da Lei (conhecido por eles também): “Não te vingarás, nem
guardarás ira contra os filhos do teu povo; mas amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Eu sou o SENHOR.” (Lv 19:18)

Aí está! Nosso amor a Deus precisa se refletir no amor ao próximo. Se
você declara amar a Deus, não pode jamais pensar em odiar a seu semelhante.
Repare que você não pode colocar o carro adiante dos bois. O amor ao próximo é
consequência do amor a Deus!

Barclay, falando sobre isso, nos diz: “Ser autenticamente religioso é amar a
Deus e amar o semelhante que Deus fez à sua imagem, e amar a Deus e aos
semelhantes não com um sentimentalismo nebuloso, e sim com essa entrega
total que se manifesta em devoção a Deus e serviço concreto aos homens”.

Grande novidade estou trazendo para você, não é? Você até já sabia. Os
fariseus também...

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

10 NC – A Criação e seu Criador

Oração de Adoração e Louvor

43 NC – O Deus de Amor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Atos 1:1-11
154 NC – Segurança e Paz

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Quarteto 4Cantos: “Ao orarmos, Senhor”

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)

CONSAGRAÇÃO

318 NC – Ceifeiros do Senhor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos: “Eu te agradeço”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

192 NC – No Céu com Jesus

Bênção Apostólica

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Vem, esta é a hora

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 28:16-20

Cântico: Vem aviva, Senhor

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Eu me rendo

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Jouberto Heringer

DESPEDIDA

Cântico: Toma meu coração

Bênção



CONSELHO DA IGREJA

Está convocado para reunir-se no dia 30

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.

ANIVERSARIANTES

DIA 24: Alexandre Cunha Barros (3181-

1176), Liandro de Almeida Azeredo Lobo

(2295-1362), Marcelo Teixeira (2567-

9736), Barbara Sathler Pereira (2226-

2475), Lindalva Maria Glass (2295-0021)

e Sueli Julia de Almeida Patrasso (2552-

9656); DIA 25: Jeanine Costa (2549-5960)

e Giselle Meireles Vianna Cardoso (3477-

3507/99393-4991); DIA 26: Leonardo

Coelho de Medeiros (2671-6212); DIA 27:

Luiz Carlos dos Santos Batista (2542-

4560/2275-9900) e Antonieta Pinheiro

de Araújo Nascimento (3025-0703/

98104-7133); DIA 28: Bruna Brasil

Chrispim de Oliveira (2625-3499) e

Maria da Glória Arruda (2527-0128/

98797-1941); DIA 29: Anne Caroline

Nunes Perrone da Rocha (2594-3584/

99259-7619), Rosely da Silva Coelho

Gomes (98083-3515/98083-3514) e

Mateus Bernardes Azevedo (3649-9031);

DIA 30: Creso da Cruz Soares Junior

(2535-5321) , Isabella Martins Jarque

(2558-0328) e Matheus Dias Araújo

(3083-4410).

NOTÍCIAS

HOJE TEREMOS PLENÁRIA

Às 16hs, teremos a Plenária da SAF pelo

aplicativo Zoom. É a segunda vez que as

senhoras se reúnem e mantém ativo o

trabalho feminino. Então não se esqueça,

é hoje”

ADOLESCENTES ESTÃO SE

REUNINDO DOMINICALMENTE

Outra bênção. Já pelo terceiro domingo,

nossos adolescentes têm se encontrado

para conversar, orar, estudar a Palavra,

brincar e se divertir. É a Igreja em

comunhão.

NOVA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO

Como já anunciamos para a Igreja, a fim

de colaborar com a tesouraria e destinar

sua contribuição em conformidade com

o que Deus colocou no seu coração, o

Conselho está sugerindo à você que

deposite os valores discriminando pelos

centavos, da seguinte forma:



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: Claudia Giordano
Barbosa, Cléia (pneumonia - faz parte
da Oficina Ester Nascimento), Clemente
Fontenele (filho da Natália), Cleube Anay
de Oliveira (câncer), Cristina Helena
Primo da Silva, Eliane Cristina Soares,
Gerusa Leite Weston, Gildo (dengue),
Hilta Sathler, Jaira Botelho Moura,
Jéssica (dengue), José Eduardo Nucci,
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. Enfermos da COVID-19: Aureliano,
Deuzélia e Vinicius Dutra; Célia Pereira
Caldas, Elton Chagas (irmão do Eduardo
Chagas), Rev. Ronaldo Lidório, esposa
(Rossana) e filha (Viviane); Karla, Katia,
Douglas (internado no Crato/Ceará),
Valquíria, Maria Laize, Renato (amigo
do Jorge Sarito), e Alcelia Gabriel
4. PROBLEMAS FAMILIARES;
5. MISSIONÁRIOS;
6. OUTROS MOTIVOS;
7. GRATIDÃO.
8. FAMÍLIAS ENLUTADAS: Lidiane (ganhou bebê
e faleceu pela COVID); Família Caldas;
Família do Diácono Jofre Dimacal, Vanda
e Viviane (perderam marido e pai);
Sirlei; Marília (perdeu sua mãe);
Danielle Donin (perdeu pai e mãe);

Família Bittencourt (D. Lenilda, mãe do
Lizias faleceu).

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:

A tendência é que assim permaneça até
que as autoridades decidam pela
revogação das medidas que visam a
impedir a disseminação do vírus.







DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

IX. O PRIMEIRO PECADO E SUA EXTENSÃO

Pergunta 13 - Conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados?

Resposta - Nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, caíram
do estado em que foram criados, pecando contra Deus.

Pergunta 14 - Que é pecado?

Resposta - Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão
dessa lei.

Pergunta 15 - Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado
em que foram criados?

Resposta - O pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi
o comerem do fruto proibido.

Pergunta 16 - Caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão?

Resposta - Visto que o pacto foi feito com Adão não só para ele, mas também para a sua posteridade,
todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua
primeira transgressão.

Pergunta 17 - Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano?

Resposta - A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria.

Pergunta 18 - Em que consiste o estado de pecado e miséria em que o homem caiu?

Resposta - O estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de
Adão, na falta de retidão original, e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se
chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele.

Vimos que o homem foi criado sem pecado, mas sujeito à tentação e ao pecado.
Aprouve a Deus fazer com ele, quando se encontrava naquele estado, um Pacto de Obras,
e, assim, submetê-lo à prova. Se o homem decidisse não pecar, ele ascenderia a um
estado em que, confirmado em justiça, não poderia mais pecar; se decidisse cometer o
primeiro pecado, cairia num estado em que não poderia mais deixar de pecar. O primeiro
estado equivaleria à vida, no sentido mais abrangente do termo; o segundo, equivaleria
à morte, também no sentido pleno da palavra. Visto que Adão era o cabeça do pacto, o
representante da raça que dele adviria, sua decisão teria um alcance inimaginável... Adão
fez a escolha errada! Cometeu o primeiro pecado!

Nesta e na próxima lição, vamos estudar a Doutrina do Pecado (Breve Catecismo,
perguntas 13 a 19). O assunto é extenso. Vamos destacar o essencial.

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
Boletim Dominical – ano 5 nº16– 24 de maio de 2020                                                                                                                                                      

Oferecer amor 

        “Mas o fruto do Espírito é: amor...” Gálatas 5:22a  
     “... Amarás o Senhor, teu Deus... e: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” 

Lucas 10:27 
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1906-2020 

                 - Alô, alô! Querido ouvinte da Rádio da Floresta! Você, que está ligado em nossa 
rádio, tem sempre as notícias em primeira mão, no momento em que elas acontecem! Eu, seu 
locutor esportivo, Paulo Pavão, direto dos estúdios com as notícias da corrida da mata. Em 
primeiro lugar, José Guepardo ,o favorito absoluto , alcançando a marca de 115 Km /hora . 
Não tem pra ninguém! Mas... esperem um pouco..., está acontecendo alguma coisa ... estou 
recebendo uma notícia estranha ... fala daí Chico Centopéia!  
                 - Paulo Pavão , algo estranho aconteceu... A corrida está parada!! José Guepardo 
parou para... para ...vou chegar mais perto da pista e apurar os fatos . Guepardo, o que 
houve? Porque parou? Você é o favorito, faltava pouco para ganhar, o que houve? 
               - Você não percebeu, Centopeia? Olha alí quem tropeçou na pedra! O Besouro-tigre 
que vinha atrás de mim. Acho que ele quebrou antena, tá tonto. Vamos ajudar!!!! 
               - Atenção Paulo Pavão, José Guepardo abriu mão do primeiro lugar na corrida para 
ajudar seu adversário, o Besouro –tigre!!! Que demonstração de companheirismo, querido 
ouvinte! É muito amor no coração!!!  
 

           Uma das formas mais bonitas de demonstrar amor é deixar de lado 
nossos próprios interesses em função do bem estar do outro. O amor é um 
lindo e profundo sentimento cristão e deve ser demonstrado através das 
nossas atitudes. Quando entendemos o amor de Deus por nós, nosso 
coração se enche desse amor e naturalmente, sem a gente perceber, 
transmitimo-lo ao próximo. Se nosso próximo não está feliz, isso nos 
incomoda e tentamos de todas as maneiras mudar a situação. 
           Na Bíblia há uma história que reflete o quanto o amor une as pessoas. 
O casal Elimeleque e Noemi tinham dois filhos, Quiliom e Malom e moravam 
em Belém (Judá). Mas lá houve uma grande fome e a família se mudou para 
outra cidade chamada Moabe. Lá, os moços se casaram com duas moabitas, 
Orfa e Rute. Só que os homens da casa morreram e Noemi resolveu voltar 
para Belém. Ela se despediu de Orfa e Rute e todas choraram muito. Mas 
Noemi precisava voltar para sua terra, para seus outros parentes, pois já 
estava idosa. Então, Rute resolveu deixar sua terra, Moabe, deixar seus 
amigos e parentes e ir com sua sogra Noemi, que não ficou desamparada 
graças ao amor generoso de Rute. O amor é reflexo do Espírito de Deus em 
nosso coração. Vivemos em um momento onde precisamos mostrar amor, 
todos os dias, uns pelos outros                                                      Bjos, tia Ilda                                                                                                                                        

(saiba mais em Rute 1:1-22/Gálatas 5:16-26/Levíticos19:18/Lucas10:25-37)                           

 

 

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella e Inês -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!!!  
Esse é um dia muito especial! Estamos reunidos para o culto 

 a Deus! Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2-CÂNTICO: Isabella e Inês – 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: Beatriz 
 Nosso Deus é poderoso!!!Vamos orar e  louvar a Deus  
porque Ele é bom e porque Jesus vive!  
                         
4-Leitura Bíblica no mês de maio– Olívia- Salmos 136:1-5 

 

5-Versículo do mês de maio para memorizar: Maria / Helena e Daniela 

 

 

 
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi 
Esse é o momento de agradecer pelas bênçãos e também pela  
vida dos aniversariantes de MAIO. 
 

7-Mensagem – tia Ilda 
 

8- CÂNTICO: Eduardo e Mariane - FÉ e AMOR 
Fé + FÉ , Amor+ Amor 
Quem não tem peça ao Salvador  
Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor 

 
                           Oração do Pai Nosso- Pedro e Maria Luisa  
 
                             Benção pastoral – Rev. Diego Stallone 
 Diga para quem está com você: “Eu te amo e te desejo uma semana de  
paz com Jesus no coração!” 

                                 Aniversariantes de 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) 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
                       Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo 

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  

“Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a 

sua misericórdia dura para sempre.” 
                Salmos 136:1  
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