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CRENTE OSTENTAÇÃO

Mt. 23:05-12

Lendo esse texto, a primeira coisa que veio a minha mente é o quanto o ser
humano reage quando avaliam como ele é, o que faz, o que fala. Ninguém gosta
de ser confrontado.

Pior, quando estamos errados, pois apesar disso há uma vozinha dentro de
nós que não quer admitir, não quer ser pego no erro, não quer abandonar
determinadas práticas ou as atitudes são frutos de problemas emocionais e
psicológicos.

Exemplo, quantas pessoas que passam por profundas tristezas não se tornam
glutonas, na tentativa de suprir suas carências? Agimos mal, reagimos mal, nos
deixamos pegar em armadilhas espirituais, emocionais, psicológicas e
comportamentais.

Bem, Jesus está mostrando aqui como as convicções religiosas dos fariseus
se tornaram armadilhas para eles mesmos. A religião professada por eles se
tornou em religião de ostentação.

Corremos sempre esse risco se nossa vida religiosa se restringir a
obediência de inumeráveis regras e normas em desconexão com nossas atitudes
e costumes.

Jesus comenta inclusive a forma religiosa de se vestir para mostrar aos
outros que eles eram espirituais seguidores da Lei. Para que você entenda melhor,
filactérios são pequenas caixas de couro que são colocadas ao redor do punho e da
fronte. No interior da caixa há pequenas passagens das Escrituras. Eles usavam
inclusive fora do ambiente religioso para demonstrar o quão piedoso eles eram.

As borlas eram franjas que existiam nos xales que o judeu usava durante
suas orações. Fazê-las muito grande era demonstrar com ostentação o quão piedoso
aquele fiel era.

Atitudes exteriores! Cena! Encenação! Vaidade! Pura carnalidade! Coisas
que inventamos para mostrar aos outros o que não somos ou para esperar que os
outros reconheçam em nós aquilo que não conseguimos demonstrar com a vida.

Mas a coisa não parava aí. No templo, eles gostavam dos primeiros lugares,
dos locais especiais. Gostavam de serem chamados de Rabinos, professores, chefes,
senhores, doutores. Amavam os títulos.

A posição, os títulos e as proeminências ~são grandes tentações! Atingem
em cheio o centro da vaidade humana. É preciso que nós desmascaremos isso no
nosso interior. Antes de tentarmos enganar os outros, nós nos enganamos!

Jesus revela isso, ensina e faz recordar que só há um Mestre – Cristo! Na
medida em que, na vida cristã e na Igreja cedermos a tentação de atrair a atenção
para nós mesmos em termos de fé e espiritualidade, demonstramos que não
estamos dando a centralidade da vida para Jesus Cristo e tentando usurpar do
Cabeça da Igreja – Jesus Cristo – seu lugar!

Portanto, cristianismo que gere ostentação e vida de aparência pode ser
até religião, mas não é cristianismo. Não existe crente ostentação!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
14 NC – Louvor
Oração de Adoração e Louvor
82 HE – Invocação

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Êxodo 19:1-8
68 NC – Necessidade

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

147 NC – Vencendo vem Jesus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: Toma meu
coração”
Mensagem: Rev. Saulo Almeida

DESPEDIDA

299 NC – Renovação
Bênção Apostólica

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Quebrantado

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 9:35-38

Cântico: Meu louvor

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Rei do meu coração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

Cântico: Venha o teu reino

Bênção



NOSSA IGREJA ESTÁ SE PREPARANDO
PARA, NO MOMENTO OPORTUNO,
RETOMAR AS ATIVIDADES
PRESENCIAIS COM SEGURANÇA E
RESPONSABILIDADE
Não estamos caminhando ao sabor das
notícias de jornal e televisão. O Conselho
da Igreja, com o auxílio da Comissão de
Saúde e Junta Diaconal, está elaborando
projeto com vistas ao retorno de atividades
presenciais de acordo com algumas
premissas:
1. Segurança e Responsabilidade
2. Protocolo para reuniões
3. Protocolo para cuidados com limpeza e
higienização
4. Estrutura logística
5. Conscientização de todos sobre os
cuidados necessário
6. Agenda escalonada
Ore por isso para que tudo ocorra dentro
da decência, ordem e segurança que
esse momento exige.

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)

REV. SAULO ALMEIDA
Hoje nos abençoa com a pregação no Culto
Matutino, como parte das celebrações do
114º aniversário de nossa Igreja, o rev.
Saulo Almeida. Amigo muito querido, ele
é pastor na Igreja Presbiteriana Central
de Presidente Prudente. Bacharel em
Teologia, Diretor Geral do Colégio
Presbiteriano; Bacharel em Pedagogia e
Mestre em Ciências Sociais (História e
Teologia) e professor de Pós Graduação na
Universidade Brás Cubas e Senac
(Presidente Prudente). Rev. Saulo é
casado com Antônia Aurélio. Somos gratos
a Deus pela vida do Rev. Saulo.

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:
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

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.



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

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 14: Victor Manuel de Jesus Lopes
(2437-0826/9996-5437), Esther Ramires
Aragão (97623-5636) e Elise Regis de
Medeiros (2671-6212); DIA 15: Vagner de
Carvalho Gonçalves (2537-5400/9987-

7923); DIA 16: Dilza Xavier (2246-3473) e
Sergio dos Santos Nascimento; DIA 17:
Maria Creusa Teles Lopes (2553-3790); DIA

18: David Ferreira Silveira (3579-7069) e
Betina Vilela Torres Pinto Bravo (2568-
1145); DIA 19: Elenice Pereira da Silva
(2502-4271/2504-0168); DIA 20: Maria de
Fátima Guahiba Justo (99155-5892),
Patrícia Theunissen (3215-5981/99273-
4648) e Jorgiana Cristina Fernandes
(3251-8521); DIA 21: Denise da Silveira
Costa Hermenegildo (2542-5270/2543-
9201) e Celsa Chaves Britto (2295-1758).

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: Nely Gomes
(Esposa do Arlindo Gomes), 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 todas as
atividades presenciais 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:

Mais um Aniversário,
104 anos se passaram.
Vivemos em construção,
Nossa consagração,
Confirmadas na fé.

Igreja de Cristo.
Fonte de água viva,
De milagres inexplicáveis,
De propósitos inexoráveis.

Igreja que abençoa,
De gesto tenro,
Da Graça divina.

É o templo.
Nossa morada segura.
De alívio e restauração,
Dos nossos corações.

Nossa Igreja,
É o corpo de Cristo, cuja missão é mantê-lo
vivo aqui presente entre nós.

Cristo vive!

Nossa Igreja viverá,
Para renovar e buscar,
Vidas perdidas,
Com um único propósito:
Amar!

Feliz aniversário, querida Igreja!

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.

1. O homem perdeu a comunhão com Deus.
Antes da queda, Adão e Eva gozavam a mais perfeita comunhão com deus. A

presença, o favor e a intimidade de Deus eram o seu bem maior. Depois da queda,
porém, “quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do
dia, se esconderam da presença do Senhor Deus... Chamou o Senhor Deus ao homem,
e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz... tive medo e me escondi”
(Gn 3.9-10). Que diferença! Antes, sentiam alegria e paz na presença de Deus.
Agora, têm medo, e escondem-se. As sentenças que foram pronunciadas contra
Adão e Eva, sua expulsão do jardim, e “o refulgir de uma espada que se revolvia para
guardar o caminho da árvore da vida” (Gn 3.16-24) seriam os sinais externos do
desfavor de Deus e da perda da comunhão com Deus.

Repetidas vezes e de muitas maneiras, as Escrituras nos advertem: “As
vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados
encobrem o Seu rosto de vós...” (Is 59.2). O homem não redimido está “sem Deus no
mundo” (Ef 2.12).

2. O homem está debaixo da ira e da maldição de Deus.
Essa não é uma doutrina popular, mas é preeminentemente bíblica:

• “Senhor... somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados.
Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do Teu rosto, os
nossos pecados ocultos...”  (Sl 90.7-9).

• “Fazei morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva,
desejo maligno... Por estas coisas é que vem a ira de Deus” (Cl 3.5-6).

• Deus é santo e justo. Não pode ser complacente com o pecado, nem
indiferente. Ele reage ao pecado com ira, ou seja, com santa indignação.

• “Deus é justo Juiz; Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não
se converter, afiará Deus a Sua espada...” (Sl 7.11-12). A salvação do
homem está em “Jesus, que nos livra da ira vindoura” (I Ts
1.10).Permanecem debaixo da ira de Deus somente os que não creem
em Cristo.

• “Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para
que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nEle crê, não é julgado; o que não
crê já está julgado... sobre ele permanece a ira de Deus” (Jo 3.17,18,36).

(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 nº19– 14 de junho de 2020                                                                                                                                                       

  Em busca do protagonista 
                 “Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra;  

         porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante  
de todos os povos ...” Lucas 2:29-31             
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LITURGIA: 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2020 

          - A peça é muito legal! Vamos encená-la aqui na escola. Só precisamos da 
protagonista. Julia , você quer ser a protagonista? 
         - Prota.... o quê ?!?! 
         -...gonista , Julia ! Protagonista!!!! Eu perguntei se você quer ser a protagonista dessa 
peça! 
         - Eu não , tia Bia ! Com esse nome feio... protagonista ... Na escola vai ser uma total 
zoação. Tô fora!! 
 

          Perceberam que a Julia perdeu uma super oportunidade porque não 
sabia o significado da palavra “protagonista”? Ela podia ter perguntado, ter 
procurado no dicionário, consultado o Google...  
         Mas... E o que é PROTAGONISTA? Essa palavra se refere ao 
personagem mais importante de alguma história, seja ela real ou não. No 
caso da peça da escola, o protagonista é o ator ou atriz que representa o 
papel mais importante. Também pode ser o personagem principal de um livro, 
de um filme ou de uma novela. Mas também pode ser a pessoa que possui 
um papel importante ou de destaque numa situação, num acontecimento. 
       Será que entendemos bem o significado de protagonista? Vamos tentar 
encontrá-lo numa história real escrita na Bíblia, no livro de Lucas? A cidade 
era Jerusalém, e lá morava um homem chamado Simeão, conhecido como 
justo e bom. Então, devia ser famoso. Será que é ele o protagonista? Ele foi 
ao Templo, onde tinham sacerdotes, doutores da lei. Então, será que algum 
sacerdote é o protagonista? Aí, no Templo, onde estava Simeão e onde 
viviam doutores da lei entra um casal, Maria e José. Então, será que um 
desses é o principal personagem? Quem será o personagem principal, o mais 
importante, nesse acontecimento bíblico?Simeão foi quem descobriu o 
protagonista, o mais importante dessa história. Lucas conta que Simeão se 
dirigiu diretamente para uma pessoa. Ele foi diretamente para o bebê que 
estava com Maria.  
                                    Um bebê??? Protagonista????? 
        Tomou nos braços e louvou a Deus, sendo observado pelos pais, 
admirados com o que ele dizia. O personagem principal desta história, é 
também o personagem principal da Bíblia: JESUS .Deixe que Ele seja o 
protagonista no seu coração e em sua  vida!!!  Em Cristo , tia Ilda 
(saiba mais em Lucas 2 :22-38/Isaias 42 :10-17/Isaias 9 :1-7 ) 

 

 



 
 

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!! Bem vindos no nome do Senhor!!! 
 Mais um domingo juntos na presença de Deus.! 
 
2-CÂNTICO: Isabela e Inês - ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação  
para crianças/APEC/vol. Verde nº3)  
Alô! Alô! Aqui estamos nós!  
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz.  
Quietinhos vamos pois ficar , p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar o dEle .  

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi- Esse é um momento de dizer  
ao nosso Deus, em oração como Ele é maravilhoso! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de junho– Davi-  Salmos 27:1-4 

5-Versículo do mês de junho para memorizar: Daniel / Heloisa 

 

 

 
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Lara 

Obrigado Deus querido , pela semana , pela minha família ,  
pelos amigos!!! 
 
7-Mensagem – tia Ilda 
 

8- CÂNTICO : Isabela e Inês  
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- Beatriz 
                             Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
           Que a semana seja de paz , alegrias e bênçãos!!! 

                                 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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