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INCOERÊNCIAS

 Mt. 23:23-24

Hoje vamos tratar do quinto “ai” de Jesus. Rememorando, o “ai” ´uma
expressão de alguém que fala com pesar, que lamenta a decisão tomada posta
assumida e as atitudes.

A Palavra de hoje fala de incoerência! Não sei o que você pensa sobre isso,
nós somos muito rápidos em detectar incoerência nas pessoas, mas é doído ser
pego em nossas incoerências.

Nesta palavra vemos Jesus falar da entrega do dízimo. O dízimo era algo
essencial na religião judaica. A lei estabelecia como ele deveria ser aplicado, por
exemplo: “Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como
dos frutos das árvores, são do SENHOR; santas são ao SENHOR.” (Lv 27:30) Há
outros textos que explicam como entregar os dízimos.

Até esse ponto está tudo bem, mas você precisa saber que, quando Jesus
fala da hortelã, endro e cominho, ele está falando de coisas que eram semeadas
em pequenas porções em pomares familiares. Ou seja, ao aplicar a lei do dízimo
aquilo que era colhido em pequenos pomares era exacerbar a aplicação. Pois era
exatamente isso que faziam os fariseus.

Se preocupavam com pormenores, coisas ínfimas, colocavam peso sobre o
cumprimento exagerado de deveres não impostos. Preocupados com um raminho
de hortelã, mas ao mesmo tempo cometiam toda sorte de injustiça, desprezavam
as pessoas, eram arrogantes, não misericordiosos. Faziam belos juramentos e
promessas embora soubessem que não iriam cumpri-las.

Não se esconda! Nós podemos ser assim! Irmos à Igreja, cantar, orar, ler a
Bíblia, participarmos de programações religiosas, sermos até membros de igreja.
Contudo, no trabalho sermos desonestos, na família sermos insuportáveis,
gananciosos, desprezarmos as pessoas. Exercitarmos uma religiosidade da boca
para fora.

Há pessoas que são uma bênção fora de casa! Jesus está condenando as
atitudes religiosas exteriores que, por não partirem e serem consequência de
um coração quebrantado aos pés do Senhor, são absolutamente falsas.

Jesus termina por utilizar uma figura até num certo ponto jocosa - um
mosquito e um camelo.

O mosquito e o camelo eram considerados animais impuros. Então para se
evitar o mosquito, por exemplo, eles coavam o vinho utilizando um pano finíssimo,
assim não passava nenhuma impureza.

Jesus estava dizendo que eles tomavam esse cuidado para coar um
mosquito, mas engoliam um camelo, ou seja, este é um atestado de incoerência!

Boa palavra para avaliarmos nossas atitudes e pensamentos!
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

26 NC – Ao Deus grandioso

Oração de Adoração e Louvor
45 NC - Grande redenção

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Zacarias 9:1-11
109 NC – O bom pastor

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

183 HE – Plena Consagração
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Asas da Alva”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

150 NC – Salvação perfeita
Bênção Apostólica

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Oceanos

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 13:24-43

Cântico: Espelho Mágico

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Fé

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Casa de Deus

Bênção



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

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
18H30MIN
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)



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 20: Andrea Cristina Mendes Gama
(2552-9933/98838-3358), Antonio João
Augusto da Costa (99821-2465), Natália
Regina da Costa Fontenele (2295-2370)
e Helena Caldas Almeida Magalhães
(3435-4284); DIA 21: Beatriz Portella
Ferreira Barros (3181-1176) e Thor
Portella Ferreira Barros (3181-1176); DIA

22: Cynthia Pereira Caldas (98601-
9911); DIA 23: Rebeca Bernardes Azevedo
(3649-9031); DIA 24: Lauraci Garcia
(2508-6813) e Samuel Dianes Moreira
Teles (3579-3557).

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. Paulo

Nascimento | Próximo Domingo: Presb.

Vitor Camarinha

Diácono: Hoje: Diác. Felipe Silveira e

Aureliano Dutra| Próximo Domingo:

Diác. Faustino Nascimento e Pedro

Rocha.

Escola Dominical Adultos:

Hoje: Presb. Esequias Sales

Próximo Domingo: Presb. Faustino

Nascimento

LIVRES PARA ADORAR

Clama a Ele!
Ele te responderá e

Anunciará
O melhor para a tua vida.

Clama a Ele!
À vontade divina.

Exalta o som do coração,
Para o Deus vivo de Israel.

Clamor que ultrapassa
Longitudes de sentimentos,

Do verdadeiro servo,
Em adoração ao Senhor.

Canta em amor, 
Pela fé e vigor.

Emoção de elevar
Glórias a ti,

Meu Senhor!

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 eleição de apenas alguns é falta de amor da parte de Deus.

Não, “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito,

para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3.16).

Deus ordenou aos crentes: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura”,

e prometeu: “Quem crer e for batizado será salvo” (Mc 16.15,16). Podem acaso queixar-

se de falta de amor os que não creem? Comumente, eles não têm qualquer

pensamento a respeito, e não amam a Deus, não O buscam. Mas é verdade,

também, que os eleitos, como vimos, só se voltam  para Deus e creem no evangelho

devido unicamente à operação sobrenatural da graça de Deus. Os teólogos veem

aqui uma “graça especial”, e a distinguem da “graça comum”, oferecida a todos.

Não sabemos por que Deus não exerce essa “graça especial” para com todos.

Certamente Ele tem Seus motivos, e devemos crer que são sábios e bons.

(Continua)







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                   Botafogo  

                                           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 nº24– 19 de julho de 2020                                                                                                                                                       

   As armas que nós temos.  
       “Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso; ele me livrará 

 das mãos deste filisteu.”  1 Samuel 17:37a 
                                “...tudo posso naquele que me fortalece.”   Filipenses 4:13 
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1906-2020 

               Com aquela roupa, Seu Paulinho e seus amigos pareciam homens do espaço. Um macacão 
branco, que também cobria braços e pernas, luvas grossas e um chapéu estranho na cabeça, com 
uma tela de proteção em frente aos olhos. Era uma roupa tão exagerada que dava impressão que 
estavam indo enfrentar um bicho enorme, talvez uma onça, ou um leão. Mas nem sempre as armas 
são do tamanho do inimigo. Se eles não estivessem com toda aquela roupa, ficariam desprotegidos 
contra uma... uma ... Jaguatirica??? Não! Na verdade, a roupa era para protegê-los de ABELHAS. 
Esse pessoal com roupa de astronauta andava pelos campos e por dentro das matas tentando achar 
colmeias que depois levavam para o apiário (local onde são criadas as abelhas). Seu Paulinho e seus 
amigos eram apicultores (criadores de abelhas) e sem essa roupa podiam ser picados, o que pode até 
matar. Os apicultores são corajosos, mas não deixam de usar suas armas que são suas roupas.   
 
                A Bíblia conta que sempre que é necessária uma atitude corajosa, nosso Deus 
providencia as armas da luta.  Quando a missão exige CORAGEM, Deus coloca no nosso 
coração a confiança necessária.  A Bíblia é um livro muito interessante!! É nela que podemos 
ver como Deus age na vida de pessoas, iguais a nós, com qualidades, defeitos, dificuldades e, 
muitas vezes, tristezas.   Muita gente diz que a Bíblia é confusa, difícil de entender. É aí que 
entra um professor, explicando como as verdades bíblicas podem nos ajudar a entender e 
modificar nossas vidas.  
                No livro de 1 Samuel existe uma história muito conhecida, de um ato de coragem .Fala 
de  um jovenzinho , um menino apenas ,chamado Davi, sem espada, mas com armas bem 
diferentes : cinco  pedrinhas do rio . E de um gigante valente, chamado Golias, que estava 
assustando um exército inteiro. A Bíblia conta que o menino Davi venceu o gigante usando as 
armas que ele podia ter: cinco pedrinhas. Que arma mais estranha! Contra um gigante, Davi 
usou... pedrinhas??? Melhor teria sido um canhão! Só que as pedrinhas eram as armas que 
Davi tinha naquele momento, além da grande confiança no Deus da vitória! Linda história de 
coragem e confiança em Deus!!! 
             Na nossa vida muitas vezes aparecem gigantes, e nós temos que lutar e vencer com 
armas que podem parecer pequenas, mas são muito poderosas. Muitas vezes o gigante é 
alguma dor, um mal estar, um enjoo, um machucado ou um pequeno vírus, como o Covid 19. 
Essas coisas parecem que vão nos derrotar! Mas temos a confiança no nosso Deus. 
Atualmente, as “pedrinhas” que nos protegem desse novo Corona Vírus são: a máscara , o 
álcool em gel , água e sabão , além da obediência ao isolamento social . Nesse momento são as 
armas que nós temos e, enquanto não chega uma vacina, são tão poderosas que podem vencer 
o gigante, mesmo que pareçam pequenas como uma pedrinha. Vamos fazer como o menino 
Davi, ter coragem e fé, usar as armas dadas por Deus e lutar pela vitória!           
                                                                                                                        Beijo Tia Ilda   

(saiba mais em Filipenses 4:11-13/ 1 Samuel 17 / Salmos 23) 

 

 

DEUS ME AMA E CUIDA           

DE MIM!!! 

VOU VENCER O GIGANTE! 
 



 
 

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!!!  
Esse é um dia muito especial! Estamos reunidos para o culto 

 a Deus! Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2-CÂNTICO : : Isabella e Inês  

SEMPRE SOU FELIZ (POR DENTRO , FORA, 
 ALTO E BAIXO)- corinhos evangélicos 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz( bis)  
Aqui Jesus entrou , meu coração limpou 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz ! 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Ester– UCP da Igreja Presbiteriana  

do Jardim Guanabara- Querido Deus , eu te amo! Vamos  
dizer isso a Ele? Vamos orar! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho– Lara– João 3:16-18 
 

5-Versículo do mês de julho para memorizar: Laura , Henrique 

 

 

 
 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Heloisa 

Obrigado, meu Deus querido, pela minha família, 
 pelos meus amigos, pelas férias,e pela vida dos  
aniversariantes de julho . 
 
7-Mensagem – tia Ilda 

.9- CÂNTICO : Felipe e Aline – Jesus ama a cada um  
Jesus ama a cada um , cada um , cada um. 
Jesus ama a cada um , Jesus ama a todos.  
Ama a mamãe, Ama o papai, grande irmão, pequena irmã. 
Ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos.   
 

Oração do Pai Nosso- João Romeu 
                             
                          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, para que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3:16 
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