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VOCÊ JURA?
 Mt. 23:16-22

Hoje, vamos tratar de mais um dos “ais” que Jesus reclama diante dos
fariseus. Para começarmos é importante que você entenda que, para Deus, nossa
palavra precisa valer em todo tempo e em todo lugar. Principalmente quando
falamos, prometemos ou juramos coisas para Deus.

Permeia toda a Palavra de Deus o conceito de que aquilo que falamos, precisa
valer, ser verdade e verdadeiro. Uma das maiores expressões dessa realidade é
quando se faz um juramento ou um voto. Por isso, lemos na Bíblia: “Quando a
Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos.
Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras.” (Ec
5:4-5)

Jesus, no Sermão do Monte, fez questão de tocar nisso - “Também ouvistes
que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para
com o Senhor os teus juramentos. Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não.
O que disto passar vem do maligno.” (Mt 5:33 e 37)

Neste texto, Jesus denuncia um comportamento ético e religioso equivocado
– a evasão dos compromissos e juramentos. Para o judeu, o juramento gerava
uma obrigação, principalmente quando se utilizava o nome de Deus. É como se, a
utilização do nome de Deus num voto ou juramento o tornasse participante da
empreitada.

Jesus apresenta o fato de que eles se especializaram na “ciência da evasão”
dos compromissos assumidos. Buscavam pequenas nuances nos juramentos para
fugirem da responsabilidade. Juravam ou faziam votos já sabendo que não os iam
cumprir.

Tudo isso revela um engano básico. Jamais podemos fazer uma promessa,
comprometer nossa palavra, assumir compromissos que sabemos não poder
cumprir! Não se engane julgando os fariseus que Jesus condena.

Podemos e agimos assim também. Mas, não podemos esquecer que Deus
escuta o que falamos e conhece os pensamentos que nutrimos em nosso interior.
O ser humano é mestre na arte da simulação e, o que é pior, na dissimulação.

A evasão dos compromissos e juramentos não pode fazer parte da vida do
cristão. Isso pode funcionar muito bem no mundo, numa religiosidade equivocada,
mas não na vida do cristão.

Eu e você no exercício de nossa fé precisamos manter a honestidade e
franqueza da nossa mentalidade cristã.

Sim é sim; não é não!
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

307 NC – A santa peleja

Oração de Adoração e Louvor
Glória pra sempre

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Jeremias 20:7-13
115 NC – Unido com Cristo

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

57 NC – Fonte de todo bem
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Crê no Senhor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

209 NC - Encorajamento
Bênção Apostólica

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Maranata

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 13:1-23

Cântico: Te louvarei

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Rei do meu coração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antônio Dusi

DESPEDIDA

Cântico: Vou seguir com fé

Bênção



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

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:

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
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 É HOJE ÀS 18:30
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)



CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 01
de agosto, 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 12: Maria Vitória Rodrigues Soares
(3083-9109); DIA 13: Sueli Mendes
Sathler; DIA 14: Joel Beltrão Jarque
(2591-2602/98745-7029) e Rodrigo
Ribeiro de Souza(2542-3600); DIA 15:
Francineide Fonsêca Morais, Hayli Leal
Pereira da Silva (2527-2768/99376-
1075), Débora Cristina Szendrodi
Dourado Teixeira (3559-3553) e João
Romeu Pontes Rosa (2568-2932); DIA 16:
Valéria Cristina Antonio Faria, Fábio
Márcio Belo (2547-4225), Loren Bernardo
dos Santos (2542-0216) e Eliane Cristina
Soares(2578-1882); DIA 18: Maria José
dos Santos.

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; pedido 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); Felipe da Costa Lima Roquette
(38 anos, diagnosticado com esclerose
múltipla; pedido encaminhado pela Rita
de Cássia), William (genro da Laodice,
suspeita de covid);
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. Esequias Sales
| Próximo Domingo: Presb. Paulo
Nascimento

Diácono: Hoje: Diác. Leonardo Coelho e
Rogério de Andrade.| Próximo Domingo:
Diác. Felipe Silveira e Aureliano Dutra.

Escola Dominical Adultos:
Hoje: Prof. Glauco Wamburg
Próximo Domingo: Presb. Esequias Sales

O PODER DO PERDÃO

Vidas liberadas,

Cicatrizes restauradas,

Elas não ferem mais.

São apenas lembranças passadas.

Que estão atenuadas,

Pelo sangue misericordioso do amor.

Àqueles que creem,

No poder nobre de Deus,

Nosso Cristo Salvador.

Ele apagou nossas dores,

Levou os dissabores,

Hoje somos mais felizes!

Exaltados são aqueles,

Que conseguem perdoar.

Com o coração,

Ressignificado.

Pronto para amar!

Perdão sincero do coração,

Primeiro à Deus, nosso Senhor,

Pois Ele perdoou,

Todos os nossos pecados,

Por você,

Por mim,

Por nós.

Bendito seja!

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.

A ELEIÇÃO: OBJEÇÕES E APLICAÇÕES

A Doutrina da Eleição é umas das mais difíceis da Bíblia. Algumas das verdades que
encerra escapam totalmente à nossa compreensão. Entretanto, sendo bíblica,  não
podemos negligenciá-la e muito menos negá-la. Devemos estudá-la com diligência,
reverentemente, sem ideias preconcebidas. Veremos que, a despeito das dificuldades,
essa doutrina é benéfica à fé e muitíssimo confortante.
As objeções mais comuns serão consideradas à frente, ainda que brevemente. Antes,
porém, uma experiência que vivenciamos há alguns anos.

“Sou uma eleita?”
Eu pastoreava uma grande igreja em Recife, PE. Estávamos fazendo estes mesmos estudos
na Escola Dominical. No domingo em que deveríamos estudar a lição sobre Eleição e
Predestinação, a professora de uma das classes, temerosa, pediu-me que ministrasse a
lição. Estava presente uma senhora portuguesa, católica tradicional. Ministrado o estudo,
com a bênção de Deus, a senhora pediu a palavra e perguntou-me:
- O senhor acha que eu sou uma eleita?
- Vejamos, eu ponderei. Por que a senhora está aqui hoje?
- Minha filha está participando da Escola Bíblica de Férias desta igreja, e queria que eu

estivesse presente no encerramento, daqui a pouco.
- É a primeira vez que a senhora nos visita?
- Sim. É a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica.
- E esta Bíblia bonita que a senhora tem nas mãos?
- Foi uma amiga que me deu, esta semana... Mas eu quero saber se eu sou eleita!
- O que a senhora acha? Nasceu numa família cristã, católica; crê em Deus; conhece um

pouco do evangelho; alguém lhe deu uma Bíblia; uma criança da igreja convidou sua
filha... sua filha a convidou... a senhora resolveu vir; e aqui estamos terminando um
estudo sobre eleição e predestinação; parece que a senhora entendeu, e está preocupada,
senão incomodada... Por que isso tudo aconteceu? Não será que Deus lhe está dando
mais uma oportunidade, dizendo-lhe que a ama, que a quer salvar, que a elegeu? Sim,
eu creio que a senhora tem bons motivos para acreditar que é uma eleita. Vá em frente.
Leia sua Bíblia, e volte aqui para ouvir mais.

Ela voltou no domingo seguinte, com o marido. Não faltaram mais. Fizeram os Estudos
Bíblicos de Integração, entregaram suas vidas a Jesus, foram batizados e tornaram-se
membros da igreja, e grandes amigos.
Agora, as objeções e ponderações. As objeções daqueles que pensam que a doutrina da
eleição é um desestímulo à evangelização e é injusta para com os não eleitos, já
foram comentadas brevemente na página anterior. Vamos ver outras duas objeções e
tecer alguns comentários a respeito.       (Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº23– 12 de julho de 2020                                                                                                                                                       

Um mistério na igreja.   
“Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo.” 

Provérbios 3:27 
      “...escolhei dentre vós sete homens de boa reputação , cheios do Espírito e de sabedoria , aos quais 

encarregaremos deste serviço.”’ Atos 6:3 . 
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1906-2020 

            - Tem uma coisa estranha por aqui... INEXPLICÁVEL!!! 
            - Fala, fala! Aqui? Na igreja?!? 
            - Sim ! E o  Pastor precisa saber! Aqui na igreja!  
            - Nossa... E o que é? Fiquei com medo agora! 
            - As portas e janelas abrem e fecham sozinhas. O ar condicionado “adivinha” que está calor e 
liga sozinho! 
            - Mesmo?!?! 
             - Você nem sabe! Um mistério... Hoje cheguei cedinho e a igreja estava com as portas 
abertas!Temos que avisar a polícia...  
            - KKKKKK!!!!! Esse “mistério” é produzido pelo mesmo “misterioso” que entrega os boletins na 
porta da igreja, que prepara as bandejas da Santa Ceia e que cuida das pessoas necessitadas da 
igreja!!!! “Quanto mistério”... KKKKKK 

                 
            Quem serão essas pessoas que cuidam do bem estar da Igreja e dos seus 
membros? São homens escolhidos por Deus desde as primeiras igrejas, no Livro de 
Atos: os DIÁCONOS. Depois que Jesus ressuscitou e antes de subir aos céus disse 
aos discípulos que eles deveriam ir por TODO mundo, pregar o Evangelho para 
TODA criatura. Mas logo perceberam que as criaturas (as pessoas) têm necessidades 
bastante reais. Muitos sofrem de doenças físicas, muitos não tem família, outros têm 
problemas de falta de dinheiro, falta de comida, falta de amor dos parentes, solidão, 
fome... Não bastava pregar o Evangelho e “deixá-los para lá”. Então, depois de uma 
reunião, os discípulos disseram: “... escolhei dentre vós sete homens de boa 
reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste 
serviço.” Atos 6:3. Foram os primeiros DIÁCONOS.  
               Não existe “mistério” na igreja. São os diáconos que chegam cedinho e 
deixam tudo pronto. Aqui na Ig. Presbiteriana de Botafogo nós conhecemos onze 
diáconos, não é? Pedro, Joaber, Aureliano, Michel, Leonardo, Jorge, Marco Aurelio, 
Rogério, Faustino, Thiago, Felipe, José Baía,Antônio,Fábio. São homens chamados 
por Deus para estarem sempre atentos às necessidades dos irmãos e aos serviços 
da Igreja.  Todos nós devemos aprender com eles a ter essas atitudes: gestos 
carinhosos, palavras doces e amigas. TODA a Igreja precisa estar atenta para as 
necessidades da vida diária dos outros irmãos! “Meu Deus, muito obrigado pela vida 
dos diáconos da Igreja Presbiteriana de Botafogo!” Beijos, Tia Ilda. 
  ( saiba mais em Provérbios 3:27 / Tiago 4: 17 / Atos 6:1-7)                           

 

 

 

 
 



 
 

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 Helena louvando a Deus  

1- SAUDAÇÃO: Bom dia!! Esperamos que todos estejam bem,  
se cuidando e felizes por mais um dia na presença de Deus ! 
 

2-CÂNTICO : Isabella e Inês – A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO 
 ( cd Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira/ faixas 4 e 14)  

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém!  

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Giovana– UCP da Igreja Presbiteriana do 
Bairro Imperial- Nosso Deus é maravilhoso  ! Vamos dizer a Ele 
 em oração? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho– Clara – João 3:16-18 
 

5-Versículo do mês de julho para memorizar: Davi , Daniel 

 

 

 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi 

Momento de agradecer ao nosso Deus por tantas bênçãos 
 recebidas durante a semana e pela vida dos aniversariantes  
de julho . 
 
7-Mensagem – tia Ilda 
 

8- Vídeo da SAF- homenagem aos diáconos – 9 de julho dia do Diácono. 
 

9- CÂNTICO : Tagore- EU PRECISO DE VOCÊ  

Eu preciso de você, você precisa de mim 
Nós precisamos de Cristo até o fim ( BIS ) 
Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar ( BIS) 
 

Oração do Pai Nosso- Pedro e Maria Luisa ( Malu) 
                             
                          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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