
 05 de julho de 2020
Ano CXIV :: nº 50



A EVANGELIZAÇÃO QUE NÃO ABENÇOA

Mt. 23:15

Mais um “ai” para os escribas e fariseus. Agora Jesus questiona o valor,
intenção, propósito e intenção da evangelização deles. Ótima oportunidade para
pensarmos nos porquês de nossa evangelização ou ausência dela.

Curioso que os judeus provocavam sentimento de repulsa pelos outros povos.
Talvez pelo seu separatismo, isolamento e, até desprezo pelos outros povos.
Contudo, eles atraiam admiração pelo fato de crerem em um só Deus e manterem
um estilo de vida focado em sua fé. Embora, muitas vezes, seus atos
desmentissem o que diziam crer.

Jesus condena a evangelização deles. Chega a os chamar de missionários
do mal. Pela forma que eles faziam é possível identificar o porquê da condenação
de Jesus e aprendermos, porque muitas vezes agimos da mesma forma.

Primeiro, procuravam aproximar as pessoas do farisaísmo, não de Deus.
Ainda hoje corremos esse rico o pregar nossa igreja. Nós somos os melhores; nós
temos a verdade, nós, nós e nós...... Jesus Cristo não é o centro da proclamação
salvadora. Por isso, que neste tempo vemos tantas pessoas desigrejadas. Foram
conduzidas e acreditaram nas instituições apenas, mas não centraram suas vidas
na pessoa de Jesus Cristo. Essa pregação conduz para qualquer lugar, menos
para Deus.

Segundo, procuravam converter as pessoas às suas ideias. Esse tipo de
evangelização é aquela em que os evangelizadores se veem como donos de Deus:
“Acredite que Deus é do jeito que eu creio e lhe falo”; “Deus me falou que você
tem que...” Isso não produz vida. Quando muito, dominação religiosa. Essa pregação
conduz para qualquer lugar, menos para Deus.

Terceiro, é ter a convicção de que só nós fazemos certo; só nós sabemos de
Deus. Deus só atua em nosso meio. Essa postura é a falta de conhecimento e
visão do Reino de Deus. De ter a consciência do Corpo de Cristo. Aqui se constroem
as seitas; a religião do “eu sozinho”. Essa pregação conduz para qualquer lugar,
menos para Deus.

Jesus conclui esse “ai” com uma afirmação duríssima: “o tornais filho do
inferno duas vezes mais do que vós!” (Mt 23:15b) Essa declaração somada a que
foi feita no versículo 13 (“vós não entrais, nem deixais entrar os que estão
entrando!) são uma verdadeira denúncia quanto a prática da fé para com os outros.

Ser tropeço na fé para as pessoas é muito sério. Testemunhar o que é errado;
ensinar aquilo que Deus não fez; a Palavra não diz ou Jesus ensina. Mas, o pior é
querer utilizar Deus para seus próprios interesses!!!

A desonestidade religiosa é algo que em tempos passados não eram
discutidas, mas hoje precisa ser profundamente refletida.

Ai de escribas e fariseus que impõem uma religiosidade desonesta”
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

04 NC – Culto a Trindade

Oração de Adoração e Louvor
16 NC – Louvor a Deus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Atos 6:01-07
120 NC – Dependência

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Qual pai bondoso”

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

CONSAGRAÇÃO

32 NC – O Deus fiel
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Vitória em Cristo”
Mensagem: Rev. Juarez Marcondes Filho

DESPEDIDA

Te agradeço
Bênção Apostólica
Coro Marcello Ganter: “Oh! Dai graças
ao Senhor

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Cantarei teu amor

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 11:25-30

Cântico: Doce Nome

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Rei do meu coração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Sandro Matos

DESPEDIDA

Cântico: A Alegria do Senhor

Bênção Apostólica



6. Agenda escalonada
Ore por isso para que tudo ocorra dentro
da decência, ordem e segurança que
esse momento exige.

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.

ADOLESCENTES
Aí galera, reunião hoje às 18h30min. Pais
precisamos que vocês deem uma força.

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:

REV. JUAREZ MARCONDES FILHO
É pastor da Igreja Presbiteriana de
Curitiba/PR e Secretário Executivo da
Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele vem
participar da celebração de aniversário
de nossa igreja pregando a Palavra do
Senhor no Culto Matutino. Somos gratos
a Deus por sua vida, seu ministério e
sua família.

REV. SANDRO MOREIRA DE MATOS
Pastor da Igreja Presbiteriana e
Presidente do Sínodo Baixada
Fluminense. Rev. Sandro volta a nos
abençoar com a pregação no Culto
Vespertino que encerra as celebrações
de aniversário da Igreja. Louvamos a
Deus pela vida do Rev. Sandro, seu
ministério e família.

ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA
Hoje, encerramos as celebrações do
aniversário de nossa Igreja. Apesar desse
momento especial que vivemos, Deus
nos deu oportunidades de termos
maravilhosas celebrações, ainda que
virtualmente.:

NOSSA IGREJA ESTÁ SE
PREPARANDO PARA, NO MOMENTO
OPORTUNO, RETOMAR AS
ATIVIDADES PRESENCIAIS COM
SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE
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



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 06: Delmira Rodrigues e Caprice
Marie Keys (3215-5981/99273-4648);
DIA 07: Rachel Paradela Gomides Diniz
(2275-2671) e Raphael Pina Caldas (2565-
7151/99842-0651);
DIA 08: Maria da Penha Ferreira Valente,
Ana Luísa Rodrigues Duarte e Ana Paula
Madeira Borges de Almeida Corrêa
(2237-4821);
DIA 10: Anna Elisa Monnin (9725-2253),
Noémie Monnin (9725-2253) e
Alessandra Meirelles Wantuil (2568-
3026);
DIA 11: Lucia Paulo Loureiro dos Santos
Lopes (2437-0826/9996-5437) e Inês
Rufino Martins Jarque (2558-0328).

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), 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); Anderson
Ferreira (covid - pedido encaminhado por
Débora Dourado); Helena Bocher (perdeu
o marido de covid e ela está com suspeita
da doença; edido encaminhado por
Jorge); Jamili Reis (esposa do Rev.
Gildásio Reis, pedido encaminhado por
Elenice Arruda); 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); Lívia (está
desaparecida na Alemanha); Sérgio
Augusto (covid - pedido encaminhado por
Mariane);
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. Eduardo Gouvêa
| Próximo Domingo: Presb. Esequias
Sales

Diácono: Hoje: Diác. Michel e Thiago
Leite | Próximo Domingo: Diác. Leonardo
Coelho e Rogério de Andrade.

Escola Dominical Adultos:
Hoje: Presb. Eduardo Gouvêa
Próximo Domingo: Prof. Glauco Wamburg

Uma nova era se inicia,
Novos hábitos em formação:
Um novo aprendizado humano.

Tempos de crise
Nos fazem refletir.
Uma nova oportunidade:
De renascimento espiritual,
Físico,
Emocional.

Antes, Deus enviou
As 10 pragas do Egito.
Ele desejou nos ensinar
A sermos seres humanos melhores,
Mais amáveis e piedosos.

Pessoas capazes,
Com novas diretrizes.
E, através da tempestade,
Vermos o brilho do sol.
O amor aquecido de Deus,
Em nossos corações restaurados.

E assim se revelará,
Por seu Santo nome.
E a paz reinará nesse lugar,
Com chuvas de júbilos de amor e
esperança.

Àqueles que creem, não se abalarão,
Pois o nosso Deus é o mesmo ontem,
Hoje,
Para sempre.

Ana Carolina Corval



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César
XI. A Eleição

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.

2. A eleição foi de “alguns”.

Isto está subentendido nos termos “escolher” e “eleger”, e é ensinado
explicitamente nas Escrituras. Jesus disse que “muitos são chamados, mas poucos
escolhidos” (Mt 22.14). Há uma chamada geral, feita pela proclamação do
evangelho. “Ah! todos vós que tendes sede, vinde às águas...” (Is 55.1,3). “Se alguém
tem sede, venha a mim e beba...” (Jo 7.38). Os crentes têm a ordem de ir por todo o
mundo e pregar o evangelho a toda criatura (Mc 16.15). Por esse meio, “muitos são
chamados”. Todavia, quem responde à chamada? Somente os “eleitos”. Foi o que
aconteceu em Antioquia: “...creram todos os que haviam sido destinados para a vida
eterna” (At 13.48). Os “eleitos” são alvo de uma chamada especial ou, como lemos
no Breve Catecismo, uma  “vocação eficaz”. Trata-se de uma obra do Espírito
Santo pela qual os eleitos são convencidos de seu pecado e miséria, iluminados, e
persuadidos a crer em Cristo (Breve Catecismo, resposta à pergunta 31: Que é
vocação eficaz?).

Há quem pense que a doutrina da eleição é um desestímulo à evangelização.
Não é. Devemos sentir-nos encorajados a pregar o evangelho na certeza de que os
eleitos, em cada lugar, serão tocados irresistivelmente pelo Espírito, e se
converterão. Naturalmente, temos que pregar a todos, porque não sabemos quem
são os eleitos. A “semente” é lançada a todo tipo de “terreno” (Mt 13.1ss).

Também há quem diga que a doutrina da eleição é injusta. Não é. Todos
pecaram, e ninguém tem direito a nada, principalmente à vida eterna. Deus não
deve nada a ninguém. Seria merecido da parte de todos os seres humanos e justo
da parte de Deus, condená-los a todos.  Se Deus escolhe alguns e os salva, não é
justiça nem injustiça. É graça, misericórdia imerecida (Mt 20.15-16; Rm 9.14-16).

Essa doutrina, porém, deve ser mantida nos seus limites.  A eleição é positiva,
é para a vida eterna. Não há uma eleição negativa, isto é, Deus não elegeu ninguém
para a perdição. Os que se perdem, perdem-se porque Deus permite que sigam os
seus próprios caminhos (Rm 1.18-21,28,32).

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº22– 05 de julho de 2020                                                                                                                                                       

                E viu Deus que isso era bom.  
        “O Senhor fez a terra pelo seu poder; estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com 
                             sua inteligência estendeu os céus.” Jeremias 10:12  
         “ E fez Deus os animais selváticos , segundo a sua espécie, e os animais domésticos , 

        conforme a sua espécie , e todos os répteis da terra , conforme a sua espécie..”  
Gênesis 1:25 
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1906-2020 

          - É o desenho mais esquisito que eu já vi! Que bicho é esse Gabriel?!??!. 
           - Inventei... Sempre achei que os tigres precisavam de asas... e guelras... e três 
olhos. E, pare de implicar com o meu desenho, Flora! 
           - Asa? Guelra?Três olhos? Pra mim o tigre é perfeito! Para caçar, ele tem aquelas 
pernas super fortes, que correm e conseguem alcançar sua presa. Tem pulmões, já que 
não são aquáticos. E... dois olhos são mais que suficientes. 
          - Você não sabe nada! Já a baleia... devia latir. 
          - KKKKK! Deixa de ser doido, Gabriel!! Por acaso a função das baleias é guardar o 
portão de alguma casa? Pra isso existe o bicho certo: o cachorro, totalmente adaptado 
para essa função. 
           - Flora, você não serve para criar animais! 
 
           E, quem “serve” para criar animais? Só nosso Deus é capaz!Com sabedoria! 
          É muito bom quando a gente observa a criação com um olhar atento e 
estudioso, e percebe como nosso Deus é maravilhoso, e sábio. 
           Prestando atenção em cada animal, vemos que existem características 
físicas que ajudam na alimentação (tipos de bicos das aves, a língua comprida do 
tamanduá), na defesa (na maneira como se disfarçam no meio da mata usando o 
mimetismo ou a camuflagem) e na locomoção. Existem alguns macaquinhos que, 
além de mãos e pés, tem uma cauda forte que facilita a vida em cima das árvores. 
Tão interessante observá-los passeando de árvore em árvore suspensos e 
seguros, ás vezes pelas mãos, mas ás vezes pela cauda. Sem falar nas potentes 
garras dos bichos preguiça, que garantem a segurança na escalada de uma árvore. 
Tantas características interessantes, criando condições de sobrevivência nos 
ambientes onde moram. 
           Os cangurus com sua “bolsa” guardando seus filhotes até eles crescerem, a 
cauda da lontra que serve de nadadeira, o pelo espesso que protege os ursos 
polares do frio. E a tartaruga?Como ela não corre, precisa de um casco bem duro 
para se esconder da ameaça de outros animais. Tudo tão certinho... Quanta 
sabedoria! Deus viu que tudo era bom!                                    Bjo, Tia Ilda 

(saiba mais em Jr 10:12-16/ João 1:1-5/ Sl 104: 24-35/ Eclesiastes 3:1-8)                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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!! Esperamos que todos estejam bem,  
se cuidando e felizes por mais um dia na presença de Deus ! 
 

2-CÂNTICO : Pedro e Leticia- COM CRISTO NO BARCO(Cânticos de 

Salvação para Crianças /azul-51/ APEC)  

Com Cristo no barco tudo vai muito bem 
Vai muito bem, vai muito bem 
Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa  o temporal 
Passa  o temporal . Passa o temporal 
Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Rafaela – presidente da UCP da Igreja 
Presbiteriana da Ilha do Governador- Nosso Deus é  
 maravilhoso  ! Vamos dizer a Ele em oração? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho– Estevão – João 3:16-18 
 

5-Versículo do mês de julho para memorizar: Laura  

 

 

 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Estevão 

Momento de agradecer ao nosso Deus por tantas bênçãos 
 recebidas durante a semana. 
 
7-Mensagem – tia Ilda 
 
8- Vídeo da Maria e Estevão- aniversário do Pupu 

9- 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. 
 

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

        
                          Aniversariantes de julho 

     "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 

JOÃO ROMEU PONTES ROSA  15/07 6 ANOS 

TIA DÉBORA ( Sementinhas de Jesus) 15/07  

SAMUEL DIANES MOREIRA TELES  24/07 3 ANOS 

“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu 

seu Filho unigênito...” João 3:16a 
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