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OBSTÁCULO OU AJUDA

 Mt. 23:29-36

Chegamos ao último “ai”. O mais direto, incisivo e definitivo. Ataca a posição
hipócrita da religião expressa nos credos e ações de escribas e fariseus.

A acusação é clara – A história do povo de Israel está manchada por crimes
não julgados. Mas, dizem obedecer preceitos religiosos; tomar cuidado de
monumentos, sepulcros de mártires e heróis nacionais como se, na verdade, os
apoiassem e respeitassem. Mas, Jesus denuncia que essa história é na verdade
- a história daqueles que mataram os homens de Deus!

Ele cita o primeiro crime na história do povo – o assassinato do inocente
Abel. Essa história é por demais conhecida.

Mas, ele cita o assassinato de Zacarias que não é tão conhecido. Você
encontra essa passagem em 2 Crônicas 24:20-22. Zacarias se levanta contra a
postura do rei e do povo que se afastou do Senhor. Conspiram contra ele e o
apedrejam até matá-lo. Zacarias, à morte, diz: “O SENHOR o verá e o retribuirá”.
Curiosamente, Barclay diz que na Bíblia hebraica 2 Crônicas é o último livro.
Portanto, Jesus cita o primeiro e o último assassinato realizado em nome da
religião e/ou por causa da religião para falar dos religiosos que matam os homens
de Deus.

Jesus destaca que essa postura continua presente, que a propensão para o
crime está presente. Ele morrerá por causa dessa mesma postura religiosa
mentirosa, invejosa e falsa. Que condena aquilo que não lhe permite dominar.
Que não é sensível ao que Deus fala, mas quer fazer uso da estrutura religiosa
para fazer valer suas más intenções e a maldade do coração.

Essa postura que malversa a fé continuou presente na história da Igreja ao
longo dos séculos e ainda hoje nos tenta na medida que, aqueles que querem
viver a singularidade do Evangelho em suas vidas, continuam a sofrer
perseguições e rejeições, inclusive dos de dentro. Muitos de dentro continuam a
julgar seus semelhantes por não serem como “acham” que deveria ser.

Neste sentido, na história descrita por Jesus, assim como hoje, o povo
escolhido do Senhor e amado por Deus se volta contra Ele!

Assim, o escriba e fariseu que habita dentro de você e de mim precisa
responder continuamente uma pergunta: como a história nos julgará? Que
veredito trará? Temos sido um obstáculo ou ajuda para o Reino de Deus que
dizemos pertencer?

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
39 NC – Exaltação e louvor

Oração de Adoração e Louvor
44 NC - Louvores ao Senhor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: 1 Coríntios 15:20-34
102 NC – O céu com Cristo

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

297 NC – A chamada final
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Rio da Judeia”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Saudação aos visitantes
371 HE – Fidelidade e Vitória (2ª mús.)
Bênção Apostólica
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ele continua sendo bom

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Lucas 1:39-56

Cântico: Venha o Teu reino

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Me ajude a melhorar

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Tu és tremendo, Deus

Bênção



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo é uma
comunidade de pessoas que estão sendo
transformadas em todas as esferas da
vida por Jesus Cristo. Compartilharmos
o amor de Cristo, cuidamos um do outro
e servimos nossa comunidade local e o
mundo. Nossa missão é adorar ao
Senhor em espírito e verdade; fazer e
amadurecer mais discípulos de Jesus.
Esta é a base para nosso ministério e
tudo o que fazemos. Obrigado por se
juntar a nós hoje!

A TODOS
Que buscam a paz;
Que choram e buscam consolo;
Que lutam e buscam servir;
Que pecam e buscam perdão;
Que, na solidão, buscam amor;
Que forasteiros, buscam amizade;
Que, em esperança, buscam a verdade;
Que buscam sentido para a vida;
Que, tendo encontrado a felicidade,
Desejam comparti-la,
Esta Igreja abre suas portas e os acolhe
Em nome do Senhor Jesus Cristo.

COFRINHOS MISSIONÁRIOS
Distribuídos no mês de março para
nossas crianças e para aqueles que
desejaram, serão recolhidos para
consagrarmos ao Senhor me nosso
primeiro culto presencial. Todo o recurso
amealhado será entregue para a Junta
De Missões Nacionais como um
investimento no trabalho missionário
em nossos país.

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

PLENÁRIA DA SAF
A SAF estará reunida no próximo
domingo, dia 23, às 16hs. Nessa
oportunidade será o mensageiro de Deus
o Rev. Marcos Agripino, Secretário
Executivo da Agência Presbiteriana de
Missões Transculturais.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS-
FEIRAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as
senhoras se reúnem para orar. É um
trabalho da SAF aberto para toda a Igreja.
Você é convidada a participar. Neste
tempo, a reunião está acontecendo
através do aplicativo Zoom. Essa reunião
dura exatamente uma hora. Você vem,
derrama sua alma diante do Senhor, é
abençoado (a) e volta para seus afazeres.
Bênção não tem medida e vale o esforço.

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

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 17: Aline de Moraes Petronilha Lopes
(3592-0192); DIA 18: Ligia Portes Santos
(2255-9296/2255-1315); DIA 19: Marina
Victório Costa de Souza Ramos (2293-

8178/99216-8577), Marly Victório de
Araújo Costa (2286-8673) e Luiza da Silva
Feitosa (2543-8843); DIA 20: Fábio
Brochado Severino da Silva (2501-5003);
DIA 21: Elza Ribeiro Quintanilha, Ivani
de Oliveira Pereira (2286-0273/2286-
1566), Gilson Passos de Oliveira (3083-
0652/99390-4528) e Fabio Marques
Aragão da Silva (97623-5636); DIA 22:
Raiza Cansian Tuão e Vanda Gonçalves
da Silveira (2467-5517/3396-4023).

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, começando às
19h, nossa igreja, sob a liderança da UPH,
se reúne para orar. Nesta oportunidade
oramos por nossas vidas, pelos nossos
pedidos de oração e uns pelos outros.
Você é convidado para ter comunhão e
colocar diante do Senhor as suas
petições. O link da reunião está a
disposição. A reunião está sendo
realizada através do aplicativo Zoom.

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, 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 J
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:

Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

ESCALAS
Presbítero: Hoje: Presb. Eduardo Gouvêa
| Próximo Domingo: Presb. Esequias
Sales

Diácono: Hoje: Diác. Marco Aurélio e
Faustino Nascimento | Próximo
Domingo: Diác. Pedro Rocha e Rogério
de Andrade.

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

VIGÍLIA

A que agrada ao Senhor,
De todo coração,
É a vigília santa

Feita em comunhão.

Irmãos da Igreja,
Orando e louvando,

Por amor
Ao Deus criador.

Vigília santíssima,
Que desvia as flechas do inimigo.

Glorifique a vida
Preenchendo o meu ser!

Igreja forte e restaurada,
Vigiai, vigiai.

Na unidade do Espírito Santo.
A Deus glorificaremos,

Com fé e mansidão
À eterna salvação.

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.

2. Os elementos do Pacto da Graça.

· As partes pactuantes. De um lado, Deus, o Pai; do outro, Cristo e os eleitos por
Ele representados. Argumenta-se: o Pacto das Obras foi feito com Adão e toda a
humanidade potencialmente presente nele; o Pacto da Graça foi feito com Cristo
e os eleitos nEle. Em I Co 15.45,47, Paulo contrasta o “primeiro homem”, Adão, e o
“segundo homem” ou “último Adão”, que é Cristo. Este não poderia ser chamado
“segundo homem” ou “segundo Adão” senão neste sentido federal (representativo).
Ver I Co 15 21-22 e Rm 5.17. Além disso, está escrito que “a graça nos foi dada em
Cristo Jesus antes dos tempos eternos” (II Tm 1.9; Ef 1.6-7).

· A promessa. Está clara em passagens como Gn 17.7; Jr 31.33; 38.38-40; Ez 37.26-
27). Basicamente, a promessa é: “Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo”.
Certamente, isto inclui: (a) bênçãos materiais; (b)  justificação, perdão, adoção e
a vida eterna; (c) o dom do Espírito Santo para a aplicação plena de todas as
bênçãos da Salvação; (d) a  glorificação final e eterna (Ez 36.27; Gl 4.4-6; Tt 3.4-7).

· As exigências. No Pacto das Obras, a vida foi prometida “com a condição de perfeita
obediência” da parte do homem. No Pacto da Graça, a condição ainda é a perfeita
obediência, mas em Cristo. Ele é o Mediador deste pacto, e nosso Representante.
Sua obra foi perfeita: Ele cumpriu todas as exigências da Lei de Deus, e pagou por
nós a pena máxima que nos foi imposta por causa dos nossos pecados. Ele justifica
e absolve o pecador, e o faz filho de Deus, santificando-o e, depois, glorificando-
o. Isto não significa que esse pacto nada exija do homem. Não exige nada de
caráter meritório; e nada que o homem possa fazer por si mesmo. Aliás,  Deus
promete dar ao homem tudo o que exige. Daí a oração de Agostinho: “Senhor, dê o
que exiges, e então, exija o que queres”. Em síntese, Deus exige duas coisas  dos
que estão pactuados com Ele: (a) fé para aceitar o pacto e suas promessas; e (b)
obediência. Esta só é possível “em Cristo”, ou seja, com a ajuda de Cristo, por
Sua Palavra e pelo Espírito Santo (II Co 5.17; Gl 5.22-23; II Tm 3.16-17).

Avaliação.
Quais são os dois pactos de Deus com os homens? Com quem, exatamente,. Deus firmou
o Pacto da Graça? Qual é a promessa do Pacto da Graça? Que outras promessas bíblicas
estão incluídas? Quem cumpriu por nós as condições do Pacto? Apesar disso, o pacto
exige de nós duas coisas. Quais? Você já foi beneficiado com as promessas do Pacto da
Graça? E quanto às suas exigências?

                  (Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 28– 16 de agosto de 2020                                                                                                                                                       

                         O cristão carinhoso. 
      “Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões.” Romanos 14:1  

                       “Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor...”.  
1 Coríntios 4: 5a 
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1906-2020 

              Lá na floresta tudo estava em paz. Os miquinhos tinham seus costumes e não 
havia conflitos na colônia. Todos usavam a pedra pontuda para quebrar os cocos e 
beber a água fresquinha contida nele. Até a chegada de dois novos miquinhos ao 
bando.  
           Um deles usava a pedra redonda para quebrar o coco e se dava mal. Porque, 
em vez de quebrar, a pedra redonda amassava muito o coco e a água escorria quase 
toda para o chão, antes que ele pudesse matar sua sede. Os outros miquinhos morriam 
de rir e desprezavam o irmãozinho, que continuava com sede, sentia vergonha, 
chorava, preferindo, então, se afastar do grupo. O outro novato quebrava o coco na 
pedra pontuda. Certíssimo! Mas não conhecia a regra da partilha, que dizia para dividir 
a água caso não desse conta de beber tudo. Então ele não repartia com ninguém, 
preferia jogar fora todo o resto que não bebia. Ele não fazia por mal, mas todos 
comentavam, chamando-o de egoísta, de mau miquinho!!Ele ficou triste porque não 
entendia esses apelidos e também saiu do bando. 
          Já que os miquinhos sabiam usar a pedra pontuda e sabiam conviver em paz, 
não teria sido melhor ensinar com carinho a melhor maneira de fazer a coisas? 
            
              Quando nós vivemos com Jesus no coração, devemos estar sempre 
buscando fazer tudo para Sua glória. A gente vai crescendo na fé, aprendendo a 
agir certinho, a andar nos caminhos do Senhor, mas não devemos, por isto, achar 
que somos melhores do que nosso irmão. Muitas vezes as pessoas podem estar 
agindo fora da vontade de Deus só por falta de um conhecimento profundo de sua 
vontade. Quando percebemos que nosso irmão não está agindo de acordo com a 
vontade de Deus o ideal é mostrar, com carinho, na Bíblia, como agir. Jesus 
ensinou esse comportamento doce várias vezes. Uma vez até propôs uma 
parábola (uma história que ele criou) para servir de exemplo de como o cristão 
carinhoso deve agir com o irmão. Ele queria explicar que todos nós erramos, e 
devemos ser carinhosos e misericordiosos com os irmãos ensinando o caminho 
certo, sem criticar ou debochar, justamente porque nós também erramos. Bullying 
não é a maneira certa de se agir. Jesus disse que todos nós temos erros e não 
adianta uma pessoa cega guiar outra pessoa cega. Ao contrário de debochar dos 
outros, vamos tentar melhorar nossas próprias atitudes.      Bjo Tia Ilda.  

 (saiba mais em 1 Tim 1:8-20 ; Romanos 14: 1-12 ; 1 Coríntios 4:1-5; Lucas 6:39-42) 
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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: Vamos saudar os visitantes e os amigos e cantar. 

 Bem vindo em nome do Senhor!! 
 

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: Amanda– presidente da UCP da 
 Igreja Presbiteriana dos Bancários ( Ilha do Governador) 
 Vamos dizer ao nosso Deus como Ele é maravilhoso!! 
 
4 -Leitura Bíblica no mês de agosto– Clara– Salmos 34:1-8 
 
5-Versículo do mês de agosto para memorizar: Davi, Estevão 
      
 
 
   
Relembrando: João 3:16  - Manuela ( Manu)-  Igreja Presbiteriana dos 
Bancários ( Ilha do Governador) 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  
Gratidão- Maria Luiza ( UCP Ig Presb Botafogo) pela vida dos  
aniversariantes de agosto  
Súplica - Pedro e Julia –UCP da Igreja Presbiteriana dos Bancários 
 ( Ilha do Governador) ,pelos doentes e pela solução da pandemia. 
 

7- CÂNTICO: Letícia e Pedro- Visitante seja bem vindo!!  
8-Mensagem – tia Ilda 
 

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- Brenda                           
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
                    Uma semana abençoada para todos !!!     

                                    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; bem-aventurado 

o homem que nele se refugia.” Salmos 34:8 
                 
 


	2020.08.16 - Capa.pdf
	2020.08.16 - Miolo.pdf
	Plenária - SAF - 23-08.pdf
	2020.08.16 - Contracapa.pdf

