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NOSSAS INCOERÊNCIAS

 Mt. 23:27-28

Chegamos hoje ao sétimo “ai”. Me parece que o tom de questionamento de
Jesus vai subindo a cada novo “ai”. Esse “ai”, talvez seja o mais conhecido – o “ai”
do sepulcro caiado. Já vi gente se xingar com esse termo: “Você é um sepulcro
caiado como sinônimo de falsidade, hipocrisia, mas acima de tudo – incoerência.

Sermos pegos em nossas incoerências é sempre explosivo, pois aí está uma
coisa que ninguém admite ser – incoerente.

Você sabe que para o judeu tocar num cadáver tornava a pessoa impura.
Lembre-se que lei estabelecia: “Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém
que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou
numa sepultura será imundo sete dias.” (Nm 19:16) Barclay nos diz que ao longo
das estradas era comum encontrar sepulcros e que o viajante poderia,
inadvertidamente, tocar em algum deles e se tornar impuro. Isso era
particularmente problemático quando, por exemplo, os viajantes estavam viajando
para celebrar a páscoa em Jerusalém. Assim, era comum se pintar os sepulcros
de branco, pois à luz do sol reluziam e poderiam ser vistos. Esta é a figura utilizada
por Jesus, muito conhecida de todos. Um reluzente e branco sepulcro!

Jesus lembra que por mais que pintemos o sepulcro; façamos belíssimas
lápides de granito, coloquemos esculturas, construamos até criptas como vemos
em nossos cemitérios, no interior sempre haverá ossos, carne putrefata e “toda
imundícia”.

Então Jesus aplica essa realidade a vida do escriba e fariseu. Aplica a minha
e sua vida! Pois somos capazes de dizer que amamos, odiando; a suposta humildade
exterior, ser um grande orgulho interior; levantarmos as mãos pedindo perdão a
Deus e não perdoarmos nossos semelhantes. Incoerência.

Paulo compreendeu bem essas palavras de Jesus lembrando que: “Porque
não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.” (Rm 7:19)
Incoerência!

Jesus faz tanto destaque porque a incoerência é erva daninha e preguiçosa.
Daninha porque vai tomando espaço e destruindo a verdade, a sinceridade, a
coerência, os relacionamentos, a vida com Deus. Preguiçosa porque depois que
se instala na mente e no coração, se transforma num estilo de ser e viver traduzida
em falsidade de intenções, na forma de enxergar a si mesmo com um pensamento
auto justificado e é difícil de ser vencida. Termina por distorcer a capacidade de
análise onde se chega ao ponto de uma pessoa boa não saber o que é bom!

Jesus nos traz a capacidade de reflexão que nos permite reconhecer nossas
incoerências e tratá-las.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

289 NC – Quem irá?

Oração de Adoração e Louvor
79 NC - Glória ao salvador

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Romanos 8:1-9
201 NC – Manso e suave

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Inês Rufino Jarque: “Aleluia”

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

CONSAGRAÇÃO

282 NC – A grande comissão
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Salmo 40”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

Saudação aos visitantes
164 NC – Nome precioso
Bênção Apostólica

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Em espírito, em verdade

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 14:13-21

Cântico: Eu vou construir

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Emaús

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: É de coração

Bênção



19 adolescentes e pré-adolescentes que
estão juntos. Hoje tem reunião às
18h30min. Pais precisamos que vocês
deem uma força.

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.

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

DIA DO PRESBÍTERO
Hoje damos graças a Deus pelo
ministério dos presbíteros regentes. Esta
celebração se dá nesta data porque a
primeira vez que um presbítero (Willian
D. Pitt) participou como membro do
Presbitério do Rio de Janeiro, foi na
reunião realizada em São Paulo de 5 a 8
de agosto de 1868. Louvamos a Deus pela
vida dos presbíteros: André Ricardo de
Almeida Ribeiro, Esequias Costa Sales,
Eduardo de Oliveira Gouvêa, Mário Filipe
Bandeira Pereira, Paulo dos Santos
Nascimento e Vitor Camarinha da Silva

SAF REALIZA PLENÁRIA VIRTUAL
HISTÓRICA COM A PRESENÇA DE
MAIS DE 50 PESSOAS
No domingo passado a SAF-Botafogo
realizou mais uma Plenária através do
aplicativo Zoom. Tivemos a presença de
parte da Junta Diaconal que foi
homenageada pelo dia do diácono; o
Conselho esteve representado pelo Presb.
Eduardo Gouvêa (representante do
Conselho), Presb. Esequias Sales e Rev.
Cid Caldas. A Palavra foi ministrada pela
irmã Eunice Silva, ex-secretária geral
do trabalho feminino da IPB. Louvamos
a Deus porque a SAF continua ativa.

FESTA DA ROÇA SE DEU COM
ALEGRIA E COMUNHÃO
É isso mesmo! No sábado retrasado a UPA,
uma vez mais, coordenou nossa Festa
da Roça, dessa vez de forma virtual. Na
verdade, a Igreja segue em comunhão
mesmo distanciados fisicamente. Nossos
adolescentes têm se reunido com
regularidade e hoje estarão uma vez
mais juntos.

ADOLESCENTES É HOJE ÀS 18:30
Somos gratos a Deus também porque
nossa UPA tem se reunido todos os
domingos, desde o dia 03 de maio. São



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 05
de setembro, 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 02: George Neumann Maggessy
Junior (EUA) e Clara Paradela Diniz
Junqueira (2275-2671); DIA 03: Zelita
Rodrigues Cardoso (2226-8241), José
Francisco Ferreira Valente e Lucas
Assunção de Abreu (2538-1392); DIA 04:
Tagore Martins de Morais Lima (3852-
2749); DIA 05: Aldenira das Dores Caldas
Baldini, Faustino do Nascimento (3215-
3981/99397-0596) e Leonardo Corrêa
Rosa (2568-2932); DIA 06: Lucilena de
Albuquerque Ramirez (2294-7275/
98701-5626); DIA 08: Luísa Passine Sales
(3988-8392/99698-3953) e Fernanda
Pacheco Sodré (99876-8365/98278-
4123).

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), Clóvis
Scliar (esposo da Elzi), Cristina Helena
Primo da Silva, Eliane Cristina Soares,
Francisco Antônio (Primo Ligia Portes),
Gerusa Leite Weston, Jaira Botelho
Moura, José Eduardo Nucci (filho do
Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos
Muniz, Maria Aparecida (mãe do Diác.
Jorge Sarito), Nely Gomes (Esposa do
Arlindo Gomes), 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: Anderson
Ferreira (covid - pedido encaminhado por
Débora Dourado); Helena Bocher (perdeu
o marido de covid e ela está com suspeita
da doença; pedido encaminhado por
Jorge); José Aparecido de Oliveira sua
esposa Isabel Joano. (covid - pedido
encaminhado por Elenice); José e Net
Florentino (casal de idosos que pede
orações. Estão se sentindo muito
solitários nesta pandemia); Sérgio
Augusto (covid - pedido encaminhado por
Mariane); Felipe da Costa Lima Roquette
(38 anos, diagnosticado com esclerose
múltipla; pedido encaminhado pela Rita
de Cássia);



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 - Pesquisadores de todo
mundo que buscam a vacina contra o
Coronavírus, que sejam iluminados por
Deus; Profissionais da área da Saúde,
coveiros, motoristas de ambulâncias e
todos que estão trabalhando arduamente
e com sua rotina afetada pela pandemia.
7. GRATIDÃO.

CONTRIBUIÇÔES
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:

ESCALAS
Presbítero: Hoje: Presb. André Ribeiro |
Próximo Domingo: Presb. Mário Filipe

Diácono: Hoje: Diác. Michel Jarque e
Felipe Silveira | Próximo Domingo: Diác.
Jorge Sarito e Leonardo Medeiros.

Escola Dominical Adultos:
Hoje: Profa. Lígia Portes Santos
Próximo Domingo: Presb. Eduardo
Gouvêa

Gratidão

Vem do coração,
Pelas pequenas coisas da vida.
Do amor pelo próximo.
Da retitude do caminhar.

Gratidão pelo papai e pela mamãe,
Que nos ama do coração.
Amor mais puro dos amores:
Genuíno e singular.

Gratidão à Deus,
Nosso Senhor.
Que nos deu a vida e salvação.
Ensinou a sermos gratos.
Assim como Jesus, na cruz,
Por sua missão.

Gratidão a natureza.
Aos irmãos de adoração.
A linda Igreja,
Que mudou meu coração.

Agradeça a Deus,
A teu pai e a tua mãe,
A teus irmãos,
A tua Igreja,
A teus lindos filhos,
E a natureza divina de Deus.

Agradeça de coração.
Veja o brilho nos olhos de puro amor.
Coração leve e esperançoso.
Sem dor,
Sem rancor.

Apenas, agradeça.
Com louvor,
Àquele que um dia sonhou,
Em te dar a vida eterna
De amor e esplendor.

Ana Carolina Corval



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

XII. O PACTO DA GRAÇA

Pergunta 20 - Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado
e miséria?

Resposta - Tendo Deus, unicamente pela Sua boa vontade, desde toda a eternidade,
escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os
livrar do estado de pecado e miséria, e trazer a um estado de salvação por meio de um
Redentor.

“Tendo Deus... escolhido alguns para a vida eterna...entrou com eles em um pacto de
graça...” Esta lição é sobre este Pacto de Graça.  Esta é uma doutrina preciosa,
muitíssimo confortadora. Os líderes da Reforma reconheceram a sua importância.
Um certo Ursino incluiu-a no seu Catecismo, assim: “Qual é a única consolação,
tanto na vida como na morte? Resposta: É que, em Seu infinito amor e imutável bondade
Deus me incluiu no Seu pacto de graça...”

1. Pactos mencionados na Bíblia.

· Pactos entre os homens. Um pacto ou aliança é um acordo estabelecido
entre duas partes; envolve exigências e promessas mútuas; visa a amizade,
a cooperação. A Bíblia menciona diversos pactos. Os que foram firmados
entre homens tiveram estas características. Exemplos: o pacto de Isaque
e Abimeleque (Gn 26.26ss), o pacto de Jacó e Labão (Gn 31.43ss); o pacto
Jônatas e Davi (I Sm 18.3), o pacto de Davi e Abner (II Sm 3.12-13).

· Pactos de homens com Deus. Um tanto diferentes foram os pactos que o povo
de Israel e alguns dos seus líderes fizeram com Deus. Nos dias de Josué, o
povo disse: “Ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos à Sua voz” (Js
24.24).  “O rei (Josias)... fez aliança ante o Senhor, para O seguirem, guardarem
os Seus mandamentos... de todo o coração...” (II Re 23.3). Nestes casos, não
há um acordo propriamente, senão uma solene promessa de devoção a
Deus e de obediência aos Seus mandamentos.

         (Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº26– 02 de agosto de 2020                                                                                                                                                       

   Os homens certos no lugar certo. 
      “ ...hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso,que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel... 

Tito 1:8-9a  
“ Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem  

bem...” I Timóteo 5:17 
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1906-2020 

             O “Tapioca” subiu no telhado. Que preocupação! Todos olhavam pra cima, com medo de 
que o gatinho da D. Aninha o Tapioca, caísse de lá. Ninguém sabia dizer como ele tinha subido. 
Mas, todos sabiam que, para salvá-lo, era preciso escolher uma pessoa especial, com algumas 
características certas.  
             Essa pessoa precisava ser esperta e tranquila, para pensar numa maneira de não assustar 
o bichano. Também forte e ágil, para subir pela longa escada. 
             - Chama o Seu João!Ele é valente! Apesar de ser grandão, ele vai subir quietinho, sem 
assustar o Tapioca! 
             - Mas não chama a D.Dida, por favor! Pequena, “fracota” e medrosa em lugares altos. Vai 
logo dizer que está tonta, com calor, com frio, com medo... sei lá! Vai cair do telhado sem o 
Tapioca!                

 
            Para cada missão existe uma pessoa certa que vai dar conta de cumpri-la. 
Quando somos escolhidos para qualquer missão é por que algo em nós chama a 
atenção. Alguma característica que faz com que as pessoas achem que somos os 
mais indicados para cumprir a tarefa. Temos características, temos qualidades e 
maneiras de agir. Por exemplo, para pilotar um avião não devemos escolher uma 
pessoa que toda a vida se dedicou a dirigir carros.  
             A Bíblia conta que, antes de Davi se tornar Rei de Israel ele era pastor de 
ovelhas e que ele costumava ser muito bom nessa tarefa. Era calmo, tocava harpa 
e trazia tranquilidade ao rebanho. Mas também era forte, e até defendeu as suas 
ovelhas de leões e ursos. Ele usou essas características para reinar em Israel: 
calma, coragem e força. Calma com o Rei Saul, por exemplo, tocando harpa para 
acalmá-lo, já que de vez em quando o Rei tinha acessos de nervosismo. Coragem 
e força contra vários povos inimigos de Israel ( filisteus , moabitas, siros etc). 
             Em nossa Igreja, com ajuda de Deus, com muita oração, escolhemos 
homens que, juntos com o Pastor, trazem paz e tranquilidade aos membros, oram 
quando estamos doentes, zelam por nós. São os Presbíteros, os amigos do bem, 
como diz a Bíblia no livro de Tito. Aqui em Botafogo, temos como Presbíteros os 
senhores Esequias, Mário Filipe, Eduardo, Paulo Nascimento, André e Vitor. São 
homens certos nos lugares certos! Deus abençoe esses homens escolhidos por 
Deus!                                       Beijo e boa semana,  Tia Ilda. 

 ( saiba mais em Tito 1:5-16 / 1 Timóteo 5:17-25 / Tiago 5:14 / 2 Samuel)                           

 

  

 



 
 

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!!  
 
                 Vídeo da Luisa      
1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Bom ver a Luisa tão alegre louvando a Deus. 

Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 
2-CÂNTICO: Isabella e Inês - 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.  
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Giovanna– UCP da Igreja Presbiteriana  
do Parque Royal ( Ilha do Governador) 
 Querido Deus, eu te amo! Vamos dizer isso a Ele? 
  
4- CÂNTICO: Letícia e Pedro- Visitante seja bem vindo!!  
 
5-Leitura Bíblica no mês de agosto– Henrique– Salmos 34:1-8 
 
6-Versículo do mês de agosto para memorizar: Pedro. 
      
 
 
Relembrando: Salmos 121:1 e 2 -Maria e Estevão, Brenda e Matheus  
 
7-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria 
Vamos agradecer ao Senhor as bênçãos recebidas durante a 
 semana  e pela vida dos aniversariantes de agosto . 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9- CÂNTICO : Pedro e Letícia - Jesus me ama  
Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama  
Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus 
 
10- O que estou fazendo durante a pandemia? Vídeo - Pedro e Maria Luisa  

                       
                            Oração do Pai Nosso- Davi Benincasa                            
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
                    Que a semana seja de paz , alegrias e bênçãos!!!     

                                    Aniversariantes de agosto 

     "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 

DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA 01/08 6 ANOS 

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUERA 02/08 10 ANOS 

TIA LUCILENA  (CORDEIRINHOS) 06/08  

LUISA PASSINE SALES 08/08 4 ANOS 

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE 15/08 11 ANOS 

TIA MARIANA SATHLER (  CORDEIRINHOS) 15/08  

TIO FÁBIO ARAGÃO ( JUVENIS POR CRISTO) 21/08  

TIA VERÕNICA (  UNIDOS POR CRISTO ) 30/08  

“Oh! Provai e vede que o Senhor é bom;...” Salmos 34:8a 
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