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DIZEM E NÃO FAZEM

Mt. 23:01-04

Aqui nós vamos precisar refletir por partes. A fala de Jesus é muito profunda
e pesada.

Jesus aborda de forma direta o problema da religião que é apenas lei,
preceitos, regras e impedimentos versus a fé que Ele propõe, que se baseia em
vida e transformação.

Ele mostra a convicção judaica sobre a continuidade da fé. Começou em
Moisés, passou pelos anciãos, profetas e chegaram aqueles que, naquele momento
eram os escribas e fariseus.

Eles eram os grandes professores da Lei. Guardavam e zelavam pelo
cumprimento da Lei. Baseavam-se em duas premissas:

1. Reverência para com Deus – Para com o nome de Deus, o dia do Senhor,
o que Deus disse, o que Deus queria;

2. Respeito pela vida do homem – suas atitudes, seus bens, o que julgavam
ser o bom nome e etc.

Com isso, transformara a fé judaica num sem número de regras, normas,
rituais e impedimentos. Na verdade, como diz Jesus, transformaram a religião
numa carga insuportável de carregar.

Mas não os julgue ainda. Porque hoje há muita gente dizendo o que Deus
não disse, distorcendo Suas palavras; falando em nome de Jesus coisas que não
produzem liberdade – encarceram as pessoas, a igreja e a fé.

Vivemos um tempo em que há muitas pessoas encarceradas pelos “donos
de Deus”.

A religião se torna uma carga insuportável quando valoriza as coisas em
detrimento das pessoas; quando, ao invés do olhar que ama, acolhe, abraça e
perdoe, prefere a condenação, o julgamento e a exclusão; quando privilegia
determinados pecados como imperdoáveis, mas deixa passar os males do
pensamento e da língua. Em suma, é a síntese da incoerência.

Que tipo de religião você tem desenvolvido? Aquela que te eleva ao trono de
Deus ou que é um peso em sua vida? O Culto que você presta, a oração, a leitura
da Palavra é alimento ou uma verdadeira perda de tempo e uma fonte de irritação?

No momento que a religião se transforma em carga, proibições, apenas
regras e privações, ela passa a ser qualquer coisa, menos cristianismo – Deus
por nós; Deus conosco; Deus em nós.

Por isso Jesus questiona de forma tão veemente. Ao longo da história, essa
sempre foi a grande tentação do ser humano em sua relação com Deus. Diminuí-
la a um punhado de obrigações que não abençoam e não transforma o
relacionamento com Jesus em vida!!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio
Saudação e Acolhimento

03 NC – A Igreja em Adoração

Oração de Adoração e Louvor
22 NC – Os Céus Proclamam

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Êxodo 34:1-9
108 NC – Aflição e Paz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

25 NC – O Criador de Tudo
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

27 NC – Um Hino ao Senhor
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Maravilhosa Graça

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: João 3:16-21

Cântico: Sobre as águas

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Jesus em tua presença

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Rei meu

Bênção



ADOLESCENTES - É HOJE ÀS
18H30MIN
Aí galera, reunião hoje às 18h30min.
Pais precisamos que vocês deem uma
força.

CORO MARCELLO GANTER TEM
REUNIÕES SEMANAIS
Atenção corista, não se esqueça!
Reunião do Coro, aos domingos, às 14hs.
Você vai receber o link para entrar na
reunião.

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)

CLASSES DO DEPARTAMENTO
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

IGREJA PRESBITERIANA DE
BOTAFOGO COMPLETARÁ 114 ANOS
Neste domingo, como tradicionalmente
fazemos, começamos a celebração do
aniversário da Igreja. Há cada domingo
Deus nos mandará a mensagem através
de seus servos.

ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA
Começaremos as comemorações do
aniversário da Igreja nessa semana.
Teremos um mês de intensa
programação e mensagens
especificamente voltadas para nossos
corações. Teremos os seguintes
pregadores e programações especiais,
tome nota:

07/jun – Rev. Miguel Marques/Rev.
Diego Stallone
14/jun – Rev. Saulo Almeida/Pb.
Eduardo Gouvêa
21/jun – Rev. Amauri Oliveira/ Rev.
Cid Caldas
28/jun – Rev. Cid Caldas/Presb.
Esequias Sales
05/jul – Rev. Juarez Marcondes/Rev.
Sandro Mattos

KOINONIA ESTÁ NO AR
Sempre às 19h30min, a mocidade
realiza o Koinonia. Não fique sozinho, não
isole, busque comunhão! É um tempo de
refletir na Palavra e orar. O link você
recebe nos grupos da igreja do WhatsApp.

TERÇA TEM PARADINHA
Grave isso. Toda terça-feira, às 14hs a
Oficina Ester do Nascimento está se
reunindo para pensar como continuar
com as atividades, meditar na Palavra e
orar. Para participar você precisa do link
que semanalmente é encaminhado, pois
a reunião é pelo Zoom.



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 04
de julho, 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 07: Camila Manhães Fernandes
Nóbrega (3831-7898/98052-5051) e
Fernanda Viviani de Paula; DIA 08: Ilda
Marques de Andrade (2568-5501/99918-
3059) e Vera Lúcia Freitas Nepomuceno
(2591-0042); DIA 09: Maurício Romeo
Martins (2244-5561) e Tércio Ferreira
Alves (98222-1087/2543-3323); DIA 10:
João Francisco Ricardo e Flávia Soares
de Macêdo (3139-6117) e Helena Ferreira
Silveira (3579-7069); DIA 11: Eduardo
Soares Duarte, Marcelo Kenji Marques
Ishihara (2553-1540/99298-0981),
Marcus Vinícius Rodrigues Soares (3083-
9109) e Bernadete Matos Souto de Araújo
(2205-8137/99701-0496); DIA 12: Nelson
de Saboia (2275-6381), Elaine da Silva
Vianna (2579-1575), Antonia Regina
Theodosio de Souza (2485-4618), Tatiane
Pinheiro Freitas (2551-4793/98158-
7940), François Carvalho de Paiva (3435-
4284) e Alesandro de Oliveira
Nascimento (96735-8983); DIA 13: Julia
Portella Ferreira Barros (3181-1176), Ana

Carolina Braconnot Malta e Laura
Heringer de Melo Silva (99501-8897).

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, 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: 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); 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.

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:

É tempo de união,
De consolação,

Para aqueles que sentem dor,
Ofertaremos mais amor.

Um amor genuíno,
Elementar.

Sem querer tramar,
Apenas orar.

Por aqueles que choram,
Devolva, Senhor,
A Luz no olhar;

O brilho do propósito,
Que está a nos aguardar.

Graças vivemos,
A Deus, glória, daremos.
Refresca-nos Senhor,

Nossa Alma a ti!

Com Louvor e amor,
Em orações,

Juntos, tão logo, estaremos.

Perseveraremos na doutrina,
Na comunhão, no partir do pão.

Dias gloriosos tomarão conta deste
lugar.

E o brilho voltarás a Reinar.
Nos olhos de cada irmão.

Basta confiar!

Ana Carolina Corval



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

IX. O PRIMEIRO PECADO E SUA EXTENSÃO

Pergunta 19 - Qual é a miséria do estado em que o homem caiu?

Resposta - Todo o gênero humano pela sua queda perdeu a comunhão com Deus, está

debaixo de Sua ira e maldição, e, assim, sujeito a todas as misérias nesta vida, à morte

e às penas do inferno para sempre.

Nas palavras do Breve Catecismo, e conforme estudamos anteriormente, “a

queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria... O estado de

miséria 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”

(respostas às perguntas 17 e 18).

Nesta lição, vamos considerar “a miséria do estado em que o homem caiu”.

O esquema abaixo resume todo este ensino do Breve Catecismo sobre o pecado,

sua extensão e suas consequências.

(Continua)

 

  

  
 

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
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                                           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 nº18– 07 de junho de 2020                                                                                                                                                       

  Guerra por uma amora???? 
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo...” 

                                      João14: 27a 
           “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz...” Gálatas 5 :22a  
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1906-2020 

            Lá na floresta aconteceu uma briga entre o guaxinim e o pandinha.  
            Os dois eram amigos, quase irmãos. Mas, por causa de uma amora, 
estavam sem se falar. A maritaca já tinha tentado uma reaproximação dos dois, 
mas não adiantou.       
            Coisa chata isso... Todos sofriam. Até a festa da primavera precisou ser 
adiada. Alguns bichinhos achavam que o guaxinim tinha razão e outros defendiam 
o pandinha. Resultado: floresta dividida, perda da paz!!. 
                       
            Quando dois amigos brigam tudo fica diferente. A falta de acordo 
destrói uma coisa que é importante para vivermos. Destrói a paz. 
            Será que situações assim só existem nessa floresta imaginária? 
            Será que na nossa escola, no play, a gente não está interrompendo a 
paz por causa de... uma amora ?!?! 
            A Bíblia nos conta a história de dois irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, 
filhos de Isaque e Rebeca. Eles brigaram. Jacó enganou Esaú. Depois de 
muito tempo , Jacó se arrependeu , resolveu voltar e pedir perdão ao seu 
irmão. O coração de Jacó perguntava: - “E se Esaú não me perdoar?”.  
            Jacó viu o irmão vindo bem longe com 400 homens. Será que ia haver 
uma guerra? Em sinal de respeito, Jacó se inclinou 7 vezes até o chão. 
            Então... Aconteceu que... 
            Esaú correu ao seu encontro. Eles se abraçaram, Esaú beijou Jacó, e 
choraram juntos. Esaú perdoou Jacó e finalmente conseguiram viver em paz.    
 
            E, na floresta?O guaxinim teve saudade do tempo que brincava com o 
pandinha e ele, o pandinha, lembrou que ria muito das piadas do guaxinim... 
            Deu saudade... 
            E antes que a floresta entrasse em guerra, eles se encontraram na lagoa e 
não resistiram ao mergulho da paz.            
             Será que já não está na hora de dar um mergulho da paz com alguém 
que em algum momento disputamos uma amora?              
                                                                  Bjo, Tia Ilda 
    (saiba mais em Gênesis 33 :1-17 / Gálatas 5 :22 / Colossenses 3 :12-17)                     

 

 Por onde 
irei para 
casa? 

 



 
 

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: Isabella e Inês- DEUS É BOM (Cânticos de Salvação 

 para Crianças /azul 21/ APEC)  

Deus é bom pra mim (bis) 
Feliz estou, cantando vou, Deus é bom pra mim. 
Deus é bom pra mim (bis) 
Seguro estou ,com Ele vou, Deus é bom pra mim. 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Estevão 
 Momento de dizer ao nosso Deus como Ele é maravilhoso! 
Vamos orar? 
4-Leitura Bíblica no mês de junho– Estevão-  Salmos 27:1-4 

5-Versículo do mês de junho para memorizar: Clara / Maria  

 

 

 
 

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

7-Mensagem – tia Ilda 

8- CÂNTICO : Eduardo- A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis)  
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar,  
e andando pelo caminho( bis)  
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 

 
                           Oração do Pai Nosso- Pedro / Letícia /Clara 
                             Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
           Tenham todos uma semana de paz, saúde e bençãos com Jesus 
no coração! 

                                 Aniversariantes de junho 

     "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 

BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS  01/06 11 ANOS 

HELOISA DA SILVEIRA COSTA HERMENEGILDO 03/06 5 ANOS 

TIA SANDRA PINA (Amigos de Jesus) 03/06  

TIA LETÍCIA PARADELA (Cordeirinhos e Sementinhas de Jesus) 04/06  

TIO PEDRO PARADELA (Cordeirinhos) 04/06  

JOÃO MIGUEL PRIMO MOTA 06/06       5 ANOS 

TIA ILDA ( Coordenação geral) 08/06  

YGOR ROSA MONTEIRO 12/06       10 ANOS 

 LAURA HERINGER DE MELO SILVA 13/06       3 ANOS 

ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06        7 ANOS 

BETINA VILELA TORRES PINTO BRAVO 18/06         2 ANOS 

TIA JORGIANA (Cordeirinhos) 20/06  

 TIA ESTHER (Amigos de Jesus) 29/06  

TIO LUCAS ( Juvenis por Cristo) 29/06  

“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem 

terei medo?” Salmos 27:1a 
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