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ELE É FILHO DE QUEM?
Mt. 22:41-46

Lá vem os fariseus de novo. Eles e suas perguntas. Não sei se você teve a

mesma impressão, mas ao ler esse texto, nos parece um tanto obscuro. É possível

chegar ao correto entendimento se analisarmos as intenções e a forma que Jesus

respondeu.

Você há de se lembrar que Jesus nunca permitiu que os discípulos o

chamassem de Messias. Por causa da mistura no entendimento do que era o

Messias. O judeu designava o Messias de Filho de Davi.

A expectativa judaica era pela chegada do dia em que o Filho de Davi chegaria

e libertaria Israel, derrotaria os inimigos políticos, reconduziria a nação a posição

de poder, riqueza e liderança. Eles tinham a ideia e conceito do Messias de poder

e glória de Israel.

Por isso que, com paciência, Jesus faz questão que eles verbalizem esse

conceito dizendo de quem eles achavam que o Cristo era filho. Pois, eles atestam

o que entendiam do Messias – filho de Davi.

Jesus utiliza o versículo 1 do Salmo 110, que eles conheciam muito bem,

para mostrar com este texto, que é um texto messiânico, o equívoco de achar que

o Messias era filho de Davi. Ele não era filho de Davi, mas Senhor de Davi.

Como isso se aplica? Simples. Os fariseus, assim como nós, podemos chamar

Jesus de muitas coisas sem que com isso reconheçamos quem verdadeiramente

Ele é.

Pode chamar o Messias de Filho de Davi, por achar que ele é um guerreiro

conquistador; por achar que Ele virá para cumprir os propósitos que eu e você

achamos pertinentes.

Mas, não se esqueça, é isso que Jesus deixa claro. Ele é o Filho de Deus.

Essa é a maravilhosa afirmação que Jesus faz aqui para os seus discípulos e para

os fariseus – Ele é o Filho de Deus!

Sinceramente, acho que muitos deles não entenderam a profundidade das

palavras de Jesus, como acontece ainda hoje. Jesus continua a falar aos corações

mais duros e estremecendo as convicções terrenas e humanas para introduzir o

seu amor inarredável pelo ser humano.

Ele não é o que desejamos que Ele seja ou a formatação que conseguimos

colocá-lo – Ele é o Filho de Deus!

Rev. Cid Caldas
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CLASSES DO DEP. INFANTIL
Nosso Departamento Infantil está
organizado por classes divididas por faixa
etária. Para que você possa indicar às
pessoas que classe assistir, segue os
indicativos de idade:

Classe Cordeirinhos – 1 a 3 anos
Classe Sementinhas de Jesus – 3 a 5 anos
Classe Amigos de Jesus – 6 a 7 anos
Classe Unidos por Cristo – 8 a 9 anos
Classe Juvenis por Cristo – 10 a 12 anos

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 a você que
deposite os valores discriminando pelos
centavos, da seguinte forma:

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 06
de junho, 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 31: Arthur Henriques Pons (2287-
2032), Rebecca Heinzle Sathler (2255-

HOJE TEREMOS REUNIÃO DA JUNTA
DIACONAL
Às 16hs, nossa Junta Diaconal se
reunirá pelo aplicativo Zoom. Nossa
Junta continua em plena atividade.

MOCIDADE SE REÚNE TODAS ÀS
SEGUNDAS-FEIRAS
Sempre às 19h30min, a mocidade realiza
o Koinonia. É um tempo de refletir na
Palavra e orar. Simples assim. O link você
recebe nos grupos da igreja do WhatsApp.

A PARADINHA DA OFICINA ESTER DO
NASCIMENTO ESTÁ DE VOLTA
É verdade! Recomeça nessa terça-feira,
às 14hs. Vem coisa boa aí. Será pelo Zoom.

ADOLESCENTES CONTINUAM A SE
REUNIR DOMINICALMENTE
Nossos adolescentes continuam se
encontrado para conversar, orar, estudar
a Palavra, brincar e se divertir pelo Zoom.
É a Igreja em comunhão.

AGENDA DA SEMANA
SEGUNDA-FEIRA

Koinonia – 19h30min (Zoom)
TERÇA-FEIRA

Paradinha – 14h00min (Zoom)
Reunião de Oração – 19h00min (Zoom)
QUARTA-FEIRA

Reunião de Oração da SAF – 15h00min
(Zoom)
QUINTA-FEIRA

Reunião do Conselho – 19h30min (Zoom)
SEXTA-FEIRA

Estudo Bíblico – 15h00min (Zoom)
DOMINGO

Aulas Escola dominical (Youtube)
Aulas Departamento Infantil (Youtube)
Culto das Crianças (Youtube)
Culto Matutino (Youtube)
Culto Vespertino (Youtube)
Reunião do Coro Marcello Ganter (Zoom)



3903/98864-7771) e Maria de Jesus
Oliveira da Silva (2541-6324); DIA 01: Maria
Aparecida da Fonseca (2204-1941/99694-
9146), Beatriz Regis de Medeiros (2671-
6212), Guilherme Portes Santos Sobrado
Silva (3217-7653) e Sonia Cristina Firmo
Simões (9913-3355); DIA 02: Isabella
Rodrigues Maggessy (EUA) e Francisco
Carlos da Rocha Gomes (98083-3515/
98083-3514); DIA 03: Flávio André Monteiro
Gueiros, Eliane Victalino Subkoff (2258-
7462), David Januário de Macedo (2603-
4946/2601-7144), Heloisa da Silveira
Costa Hermenegildo (2542-5270/2543-
9201) e Sandra Regina Paredes Pina da
Cunha (2235-0709); DIA 04: Helena
Monnin, Pedro Paradela Diniz Junqueira
(2275-2671) e Letícia Paradela Diniz
Junqueira (2275-2671); DIA 06: Louisa
Maria Theunissen (3215-5981/99273-
4648), Marcia dos Santos Nascimento e
João Miguel Primo Mouta (98741-0181).

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: Diác.. Antônio Nóbrega,
Claudia Giordano Barbosa, Clemente
Fontenele (filho da Natália), Cleube Anay
de Oliveira (câncer), Cristina Helena
Primo da Silva, Eliane Cristina Soares,
Gerusa Leite Weston, Gildo (dengue),
Jaira Botelho Moura, Jéssica (dengue),
Jéssica (dengue), José Eduardo Nucci
(filho do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua
irmã Eulice Magalhães (Neném ), Marcos
Muniz, Maria Aparecida (mãe do Diác.
Jorge Sarito), Marilene Duarte da Costa,

Mehir de Carvalho Fernandes (Mãe da
Márcia Nóbrega), 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; Karla, Katia
(pedido encaminhado por Denise, esposa
do Roney. Ela é prima da Denise);
Valquíria (pedido encaminhado por
Waleska), Douglas (internado no Crato/
Ceará), Valquíria, Maria Laize (pedido
encaminhado por Sonia Simões), Renato
(amigo do Jorge Sarito), Reynaldo
Frederico Paes, Alcelia Gabriel
(internada pedido encaminhado por
Jorge), Maria Helena (bebê de oito meses,
pedido encaminhado por Elenice); Rev.
Edmilson Fernandes e sua esposa e Rita
(ele internado; pedido encaminhado por
Elenice); Márcia (pedido encaminhado
por Vânia), Rodrigo Martins (pedido
encaminhado por Waleska), Vera Lúcia
Moreira (Presidente da SAF de Vila Isabel
- pedido encaminhado por Elenice),
Francisca Romana Gonçalves (pedido
encaminhado por Jorge).
4. PROBLEMAS FAMILIARES: Família Gonçalves
(Marcelo, Fabiana e as filhas Mariana e
Yasmin -Problema conjugal e espiritual;
pedido encaminhado por Jorge) e Rita de
Cássia e suas filhas Barbara e Luísa
(consolação, orientação no tratamento e
sustento espiritual).
5. MISSIONÁRIOS;
6. OUTROS MOTIVOS;
7. GRATIDÃO.
8. FAMÍLIAS ENLUTADAS: Karla (é amiga da
Julia Marques e perdeu a mãe); Família
de Hilta Sathler; Família de Dona Celeste
(Pastor Tiago e seu pai Domingos);
Família de Lenilda Bittencourt (mãe do
Lizias Bittencourt); Familiares de



Lidiane (ganhou bebê e faleceu pela
covid); Família de Cidelviro Caldas;
Família do Diácono Jofre Dimacal;
Família do Sirlei – Sua esposa Vanda e a
filha Viviane, Marília perdeu sua mãe;
Danielle Donin (perdeu pai e mãe).

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.

Esperança

Ana Carolina Corval

Esperança;
Louva-Deus;
Bicho-folha.
Cada região, uma denominação.
Que linda criação!

Um significado,
Bem respeitado.

Esperança!

É acreditar no possível,
No impossível.
É fé,
Oração,
Comunhão.

É ter a certeza de que dias
melhores,
Para um futuro próximo virão.

Àquele que crê,
Cristo em nós,
Esperança na Glória!

Herança eterna;
Nossa Salvação.

Graça de Deus em nossas vidas.
Aqueles que esperam no Senhor;
Com amor e dedicação,
Esperança na Glória terão.



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

IX. O PRIMEIRO PECADO E SUA EXTENSÃO

2. Que é pecado?
Os termos bíblicos mais comuns para designar o pecado significam: errar o alvo

estabelecido por Deus, transgredir a lei de Deus, desviar-se da vontade de Deus, praticar
a injustiça (I Jo 3.4).

As características do pecado são as seguintes:

a) É contra Deus. Pode ser contra o próximo também, mas é sempre e principalmente
contra Deus (Gn 39.9; Sl 51.4).

b) É absoluto. O que é pecado é pecado, o que é santo e santo (Is 5.20).
c) Não consiste em atos externos, somente.  A “falta de conformidade com a lei de

Deus” pode estar “no coração” (Mt 5.28; 15.8,19).

A extensão do pecado.

a) Todo homem é pecador.  Veja resposta à pergunta 16 do Breve Catecismo e Rm
5.12-19. Nesta passagem, Paulo não está se referindo aos pecados individuais
de todos os homens, mas ao fato que todos pecaram em Adão. Isto é o que os
teólogos chamam de imputação. O termo é usado em referência tanto ao pecado
de Adão como à justiça de Cristo. O pecado de Adão é imputado a “todo gênero
humano que dele procede por geração ordinária”. A exceção única é Cristo, cuja
geração não foi ordinária. A justiça de Cristo é imputada a todos os que nEle
creem (Rm 3.22-28). A universalidade do pecado é enfatizada em Ec 7.20; Rm 3.9-
12; I Jo 1.8,10. É preciso distinguir:

• Pecado original.  Todos nascemos em estado de pecado (Sl 51.5; 58.3). O pecado
original é a causa dos pecados atuais. Envolve: (a) culpa original (por imputação,
somos culpados do pecado de Adão); (b) corrupção original (a que herdamos de
Adão). Ef 2.3.

• Pecados atuais. Procedem do pecado original; de uma natureza pecaminosa (Cl
3.5). O pecado original é um, os atuais são múltiplos. Podem ser: (a) Internos
(orgulho, inveja, sensualidade, maus desejos etc) ou (b) externos (engano, furto,
homicídio, adultério etc). Ef 4.17-19.

b) O homem todo é pecador.  A extensão do pecado evidencia-se também na chamada
depravação total do homem. Significa que a corrupção do homem se estende a
cada parte de sua natureza (Gn 6.5; Jr 17.9; Rm 7.18).

Avaliação.

De que modo Satanás enganou Eva? Quais foram os passos da queda? Você pode
lembrar-se de algum pecado na sua vida ao qual você chegou por caminhos semelhantes?
Que é pecado? Quais são as características do pecado? É coisa de somenos importância
pecar contra Deus? Que distinção se pode fazer entre “pecado original” e “pecados atuais”?
Que significam estas declarações: “Todo homem é pecador” e “O homem todo é pecador”?
Você reconhece os efeitos do pecado original em sua vida e admite os seus próprios pecados
atuais? I Jo 1.8-9.

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº17– 31 de maio de 2020                                                                                                                                                       

Vamos falar sobre justiça? 
         “Tratai todos com honra , amai os irmãos , temei a Deus , honrai o rei.” I Pedro 2:17  
          “Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem aventurados sois...”  
                                                                I Pedro 2:14a  

“...a justiça conduz para a vida...” Provérbios 11:19     
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1906-2020 

         Cena 1: Lá vem a Pat , com seu cachorrinho ! Ok, o cachorrinho precisa passear 
para... para... Bem... , a gente sabe pra quê os cachorrinhos precisam passear. Mas, todo dia 
é a mesma coisa. Pat desce a rua e se esquece de trazer um saquinho para limpar a calçada 
depois que o cachorrinho... Você já entendeu o que o cachorrinho fez... E a calçada ficou 
suja! Bem, será que é justo “empurrar” a responsabilidade de manter a cidade limpa para 
outros moradores que não são os donos do cachorrinho? 
            Cena 2 :Rodrigo, de bicicleta, quer chegar bem rápido em casa porque quer ajudar 
sua mãe ! Que legal! Isso é muito justo! Então, circula fora da ciclovia em alta velocidade, 
ultrapassa os sinais de trânsito, para num lugar proibido e pisa na grama para cortar caminho. 
O objetivo é justo, mas, não é justo procurar atingir os objetivos fazendo as coisas erradas? 
           Cena 3 : Na hora do recreio a combinação da turma B foi: comprar o lanche da Rita por 
um mês, até que ela esteja livre do gesso da perna. Isso é justiça!!! 
           Cena 4 : A prova estava muito difícil .... Cadu não sabia a questão 7 . Aí, deu uma 
olhadinha para a prova do Rafa. E tirou 10 na prova! Isso não é justo! Naquela noite, Cadu 
não conseguiu dormir. No dia seguinte chegou mais cedo à escola e confessou para a tia 
Marlucia o que aconteceu. Ele não merecia tirar 10 ... ele “colou” ...e não foi justo... Mas, 
reconhecer os erros,  isso é justo!!!   
 
           A ordem de Deus é que sempre procuremos ser justos. Deus nos criou para 
sermos amorosos e tratarmos todos com igualdade e respeito, procurando entender as 
pessoas, suas atitudes, e ajudar o mundo a ser mais feliz. Mas, às vezes não é tão fácil 
saber o que é justo e o que não é. Nosso maior exemplo de justiça é Jesus, tratando 
todos do mesmo jeito, sem privilégios. 
           Uma vez levaram até Ele uma mulher dizendo que ela era pecadora. Não 
sabemos o nome dela porque parece que isso importava menos do que as coisas que 
ela fazia. Todos já haviam julgado aquela mulher que seria apedrejada e morta porque, 
o que ela fez, era contra as leis dos judeus. As pessoas queriam saber a opinião de 
Jesus.  
           E agora? Se Jesus dissesse para obedecer a lei, a mulher seria apedrejada; se 
dissesse para não apedrejar a mulher , estaria desobedecendo a lei. Jesus disse: 
“Aquele de vocês que estiverem sem pecado nenhum, atire a primeira pedra!” E todos 
se afastaram, porque precisavam olhar para seus próprios erros primeiro.  
            Devemos estar sempre atentos para não cometer injustiças, para viver num 
mundo de paz e justiça com todos!!! 
                                                                                                        Bjo, Tia Ilda 
(saiba mais em I Pedro 2 :11-27, 3 :13-22 , 4 :7-11/João8 :1-11) 

 



 
 

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!!!  
Mais um domingo na presença de Deus! 
Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 

2-CÂNTICO: Pedro e Letícia.  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 
 Momento de dizer ao nosso Deus como Ele é maravilhoso! 
Vamos orar? 
                         
4-Leitura Bíblica no mês de maio– Lara-  Salmos 136:1-5 

 

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

 

 

 
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Daniel 
Vamos falar com Deus e agradecer pelas bênçãos e pela  
vida dos aniversariantes do mês de maio. 
 

7-Mensagem – tia Ilda 
 

8- CÂNTICO : Isabella e Inês  
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- Brenda 
 
                             Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
           Tenham todos  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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