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VAMOS FALAR DE PUREZA

 Mt. 23:25-26

Nestes versículos Jesus aborda uma das temáticas mais difíceis e presentes
na cultura religiosa judaica. Mas, esse tema também marcou a história da igreja
ao longo dos séculos – o que é puro e o que é impuro.

A ideia de impureza sempre marcou a lei judaica. Se você tiver a curiosidade
de ler o livro de Levítico encontrará leis cerimoniais que impedem a participação
no templo ou sinagogas, no convívio social e/ou familiar de pessoas em situação
de impureza.

Um homem era impuro se tocasse um morto ou um gentio; a mulher nos
dias de sua menstruação; determinados alimentos; se alguém considerado impuro
tocasse alguma coisa, esta coisa era considerada impura também.

Pior ainda eram as leis para tornar pura algo ou alguém considerada impura.
Ainda mais complicada eram as regras pontuais. Barclay chega a citar algumas:
“Um copo de argila que é oco só é impuro por dentro e não por fora, e a única forma
de limpá-lo é rompendo-o. Os recipientes de couro, osso, madeira e vidro que são
chatos não se transformam em impuros, os fundos sim. Qualquer recipiente de
metal oco e de superfície lisa pode tornar impuro mas uma porta, um ferrolho,
uma fechadura, uma dobradiça, uma aldrava não podem fazer-se impuros. Se
algo for feito de madeira e metal, a madeira pode fazer-se impura mas o metal
não.”

Imagina você pautar sua vida por tanta meticulosidade ritual? Saiba você
que os fariseus viviam em função disso, pois cobravam, denunciavam e julgavam
os outros a partir dessa visão religiosa. A busca da extrema pureza cerimonial
para eles era uma obsessão.

Jesus neste texto lamenta todo esse cuidado, aplicação e postura apenas
exterior que briga por conformação religiosa, mas que está muito longe das
intenções do coração. Facilmente somos pegos vivendo uma vida religiosa de
aparência que não purifica as intenções do coração.

Assim, podemos entender, não aceitar, tanta carnalidade em ambientes
supostamente religiosos; em atitudes de “cristãos” que desmentem o Cristo.

Você há de se lembrar que este problema atingiu a igreja de Corinto e Paulo
precisou falar de alimentos, a relação da consciência com a pureza. Paulo, fala
que a impureza entre os membros da Igreja (1Co 5:01-13) precisa ser tratada.

Paulo nos adverte ao falar sobre as cousas sacrificadas aos ídolos, que
lembremos que fomos libertos por Cristo, mas que essa liberdade não sirva para
escandalizar outros. (1 Co 8)

Paulo chama a atenção para o fato de alguns terem dificuldades com certos
tipos de comida, depois de várias recomendações, nos ensina que: “Portanto, quer
comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de
Deus.” (1Co 10:31)

Ou seja, o que Jesus diz aos fariseus é fala para o fariseu que mora em você
e em mim. Trate do seu interior, da maldade do coração e do verdadeiro significado
das intenções. Não se esconda atrás de religião!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
21 NC – Deus de Abraão

Oração de Adoração e Louvor
40 NC - Cântico ao salvador

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: 1Reis 3:5-15
121 NC – Perfeição

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

113 NC – Achei um bom amigo
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Quão magnífico”
Mensagem: Rev. Esdras de Souza

DESPEDIDA

293 NC – O dia glorioso
Bênção Apostólica

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Vim para adorar-te

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 13:44-52

Cântico: Rei do meu coração

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Ele é meu e teu Senhor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: Ele vem pra te salvar

Bênção



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.

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 NACIONAL DO ADOLESCENTES
PRESBITERIANO
Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil dá
graças a Deus pelos adolescentes que
compõem nossas igrejas. Nós também
queremos agradecer ao Senhor e clamar
para que nossos adolescentes cresçam
na presença do Senhor, confessem a
jesus como Salvador de suas vidas e
invistam seus dons e talentos no
crescimento do Reino de Deus.

REV. ESDRAS EMERSON DE SOUZA
Ele é o Secretário Geral do Trabalho de
Adolescentes na IPB e o mensageiro que
Deus nos traz para essa manhã de
domingo. Rev. Esdras é também capelão
no Mackenzie na cidade de Palmas/TO.
Louvamos a Deus por sua vida e pelo
privilégio de ouvir a Palavra do Senhor
através dele. Deus o abençoe bem como
ao seu ministério e família.

ADOLESCENTES É HOJE ÀS 18H30MIN
Somos gratos a Deus também porque
nossa UPA tem se reunido todos os
domingos, desde o dia 03 de maio. São
19 adolescentes e pré-adolescentes que
estão juntos. Hoje tem reunião às
18h30min. Pais precisamos que vocês
deem uma força.

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



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 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 26: Ana Lúcia Freitas Nepomuceno
e Paulo Victor Caetano Ladeira (3079-
6370); DIA 27: Maria Ana Guioto Cansian;
DIA 28: Lucia Souza Signes de Azevedo
(2246-6980) e Maria Dagmar Medeiros
da Silva; DIA 29: Meily Meirelles (2568-
3026); DIA 30: Nathalia Victoria Pinheiro
da Silva (2572-6689), Edno Marcolino
Gomes (2286-4625/99388-6075),
Washington Davinir de Barros (99966-
9900) e Nathalia Sathler Pereira (2226-
2475); DIA 31: Pedro Cavalcante Elias
(3651-8186); DIA 01: Davi Caldas Caetano
Ladeira (3079-6370), Marina Ragucci da
Silva Freire (2570-5183) e Rodrigo
Theodosio de Souza (2485-4618).

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. Vitor Camarinha
| Próximo Domingo: Presb. André Ribeiro

Diácono: Hoje: Diác. Faustino
Nascimento e Pedro Rocha | Próximo
Domingo: Diác. Michel Jarque e Felipe
Silveira.

Escola Dominical Adultos:
Hoje: Presb. Faustino Nascimento
Próximo Domingo: Profa. Lígia Portes
Santos

ANSIEDADE

Assim como o povo de Israel
Esperou no Senhor,
O maná milagroso sabor de mel,
Que caíra do azul do céu.

Foram 40 anos de espera,
Para sustentar a longa caminhada,
Liderada por Moisés,
Do deserto à terra prometida.

Deus preparou para ti, irmão.
Uma vida de mansidão.
De planos melhores:
Com propósitos e resignação.

Mesmo que andes em círculos,
Não te preocupes.
Espere NEle e
Lance todas as angústias em orações.

Ele proverá,
E te glorificará,
E não deixará faltar,
O necessário para ti.

Mire os teus olhos para o céu!
De lá virá o socorro.
O “maná do dia”.
Que te fortificará hoje,
Para enfrentar o futuro.

Surgirá em quantidades certas,
Doses diárias de amor.
Como um frasco de perfume da vida
Preparado por Deus
Especialmente para ti.

Ele encherá o teu coração,
De serenidade e paz.
Para viver o maior
Presente de Deus:
A vida!

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 doutrina da eleição arrefece a busca da santidade de vida.

O argumento seria: “Os eleitos são salvos pela graça, independentemente das obras. E o serão
de qualquer modo, porque é decreto de Deus...” Mas não é assim que acontece. Como vimos,
a eleição não é somente para a salvação.  É também “para a obediência” (I Pe 1.2). E
mais: “Deus nos escolheu... para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele; e em amor nos
predestinou para Ele... a fim de sermos para louvor da Sua glória...” (Ef 1.4,5,12). Os leitos
sabem que Deus “os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho” (Rm 8.29). A
certeza de sua eleição, com tais propósitos; a convicção de que o Espírito Santo de Deus os
está santificando; e mais a promessa de que “aquele que começou a boa obra... há de completá-
la...” (Fl 1.6), são os grandes incentivos dos crentes na sua luta contra o pecado. Além disso,
sabendo-se eleitos e salvos, unicamente pela graça de Deus, sem mérito algum de sua
parte, os crentes são constrangidos à santidade por um forte sentimento de gratidão. Como
dizia o apóstolo Paulo: “O amor de Cristo nos constrange...” (II Co 5.14).

Charles Spurgeon costumava dizer nos seus sermões sobre eleição:

“Um número impressionantemente grande de pessoas compreende mal e distorce  inteiramente a
doutrina da eleição! ... Quantos existem que têm dito para si mesmos: ‘Eu sou um dos eleitos!’ E
então, continuam na prática da iniquidade... Pensam assim: ‘Sou filho de Deus, sem importar
qual seja a minha conduta... Vivo como bem quiser...’ Oh, amados! Permitam-me advertir solenemente
a cada um de vocês para jamais forçarem tanto as verdades da Bíblia. Melhor ainda, para nunca
transformarem a verdade em mentira, distorcendo-a a este ponto. É impossível ultrapassar a
verdade fazendo com que aquilo que tinha o propósito de ser um doce consolo transforme-se
numa terrível mistura venenosa, para nossa própria destruição. Afianço a vocês que tem havido
milhares e milhares de pessoas que se arruinaram compreendendo erroneamente e distorcidamente
a doutrina da eleição. Essas pessoas têm dito: ‘Deus me escolheu para ir para o céu e para
receber a vida eterna!’ e, no entanto, elas têm se esquecido de que está escrito que Deus nos
escolheu ‘pela santificação do Espírito e fé na verdade’ (II Tm 2.13). Essa é a autêntica eleição
divina  - a eleição para a santificação e para a fé. Deus escolhe o Seu povo para que seja crente e
santo.” (C. Spurgeon, Eleição, Ed. Fiel, ps.24-25).

Avaliação.
Cite duas passagens bíblicas que comprovem a Doutrina de Eleição. Segundo os

Arminianos, por que Deus elegeu alguns para a vida eterna? Como creem os Calvinistas
(Presbiterianos)? Por que alguns pecadores creem em Cristo e se convertem, e outros não?
Todavia, que se deve dizer e que convite se deve fazer a todos? Você é um eleito? Como
sabe? Lembre-se: os eleitos foram eleitos para a salvação, e para a obediência, para serem
semelhantes a Jesus!          (Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº25– 26 de julho de 2020                                                                                                                                                       

   Nossos segredinhos. 
         “Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai,  

que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.” Mateus 6:6       
“...Ana só no coração falava; seus lábios se moviam , porém não se lhe ouvia voz  

nenhuma ....” 1 Samuel 1:13 
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             Na floresta, entre todas as aves, os tucanos se destacavam e havia um grande orgulho entre 
eles.  Esses animais comem frutas, mas de vez em quando precisam de um insetinho ou um 
vermezinho em sua dieta. Os insetos e vermes são ricos em proteínas e os tucanos acham uma 
delícia! ECAAA... Para conseguir essas maravilhas, eles precisam caçá-los. Portanto o orgulho maior 
entre a tucanada é a habilidade de conseguir essas iguarias alimentares, e todos faziam isso. Todos 
menos o Tião. O tucano Tião era atrapalhado e ficava sem proteína em sua dieta. Morria de vergonha 
e tristeza. Não contou para ninguém, não ia a festas, não se relacionava, e parecia um chato. Mas ele 
era apenas um complexado e tudo que queria era ter um amigo de verdade, para desabafar, encontrar 
uma solução...   
 

              Pessoas muito amigas têm segredinhos, não é? É muito bom saber que 
temos um amigo para contar nossas dificuldades, para conversar se estamos com 
algum problema.  
           A Bíblia conta a história de Ana, esposa de Elcana. E o segredinho de Ana era 
a grande tristeza que guardava no coração por não ter filhos. A tristeza de Ana era 
tão grande que nem seu carinhoso esposo Elcana conseguia alegrá-la. Esse segredo 
podia ter sido contado para qualquer pessoa, mas ela escolheu contar para Deus, em 
silêncio, secretamente. Ela orou em seu pensamento, quietinha, e a Bíblia conta que 
só seus lábios se moviam. O sacerdote Eli até achou que ela estava bêbada!! Mas ela 
estava desesperadamente triste.                  
             Nós temos alguém que nos ouve sempre. O próprio Deus é o nosso amigo!! A 
maneira de nos comunicarmos com Ele é através da oração. A Bíblia ensina que a 
oração é uma conversa de amor. E amigos não podem conversar de vez em quando, 
raramente, não é? Se nós amamos a Deus, não podemos ficar longe de sua 
companhia, mas devemos estar sempre conversando com Ele. Muitas vezes em 
segredo, em qualquer lugar que, em silencio, apenas nós e Deus possamos ter 
intimidade, segredinhos.  A oração de Ana foi ouvida por Deus e ela finalmente teve 
um filhinho que deu o nome de Samuel. Lembre-se, podemos estar diretamente com 
Deus, livremente, sempre que tivermos algum problema. Converse secretamente com 
o Rei: ore a Deus.                                          
       Vamos dar um final alegre para a história do tucano Tião? Ele conheceu a tucana Mirna , que o 

ensinou a caçar . A alegria voltou na floresta.                                      Beijo Tia Ilda                                                                                                                          
 ( saiba mais em 1 Samuel 1:1- 2:11 / Mateus 6:9-15/ Lucas 18:9-14) 

 

 



 
 

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 Maria       

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 - Firme vou ficar – (Cânticos de Salvação 

 para Crianças /azul-35/ APEC)  
Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer.  
Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. ( BIS) 
Firme sim, firme sim, firme vou ficar! (BIS) 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Sofia– UCP da Igreja Presbiteriana  
Da Praia da Bica ( 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 julho– Beatriz– João 3:16-18 
 

6-Versículo do mês de julho para memorizar: Estevão , Brenda e Matheus , 

Davi, Ana Beatriz 

 

 

 
 
 
7-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Daniel 

Momento de agradecer, pela minha família,pelos  
meus amigos, pelas férias,e pela vida dos aniversariantes de julho . 

8-Mensagem – tia Ilda 
 

9- CÂNTICO : Rebecca - A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis)  
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar,  
e andando pelo caminho( bis)  
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 

                       
                            Oração do Pai Nosso- Maria Luisa                           
                          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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