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O HOMEM QUE SABIA MAIS QUE DEUS

Mt. 26:14-16

Traição é uma palavra que, só de ouvir, já nos faz mal. É algo abjeto e indigno.
Judas Iscariotes ficou registrado na história como traidor de Jesus.

Essa parte da história pode nos ensinar muita coisa. Cuidado para não fechar
sua mente, condenar Judas e colocá-lo no inferno, num espírito claro de vingança
e paga pelo que ele fez, como se fossemos juízes.

Não se esqueça que no começo desse capítulo os principais sacerdote e
anciãos do povo pretendiam encontra uma forma de prender Jesus sem provocar
distúrbios. Judas, neste quadro era a oportunidade perfeita e nos mostra que ele
se prestou a esse papel.

Pensemos no porquê Judas traiu Jesus. É impossível saber com toda precisão,
visto que não registro claro dos porquês, mas podemos encontrar algumas razões
que seriam plausíveis.

Judas traiu a Jesus por avareza e ambição? Pode ser, mesmo porque sua
postura, testemunhada nos Evangelhos, nos mostra uma pessoa voltada para as
coisas materiais. Veja como a avareza e a ambição desmedida provoca
descompassos na vida daqueles que pautam sua vida assim.

Judas pede 30 moedas de prata para entregar Jesus. O livro de Zacarias
registar que 30 moedas de prata era o salário diário de um pastor; o livro do Êxodo
registra que 30 moedas de prata era a restituição pela morte de um escravo.
Dinheiro cega. Veja que no final das contas, 30 moedas de prata não mudariam a
vida de ninguém.

Judas traiu a Jesus por ódio? Podemos pensar que ele se desiludiu com
Jesus. Talvez esperasse que Jesus tomasse um outro caminho. Cainho de glória,
de poder, de redenção de Israel. Caminho que o levaria também a glória. Mas
Jesus estava indo para cruz. Pode ser que a traição de Judas fosse reflexo da
convicção de que Jesus não era o Cristo que ele queria que fosse.

Judas, talvez, jamais tenha desejado a morte de Jesus? Talvez ele tenha
tentado acelerar as coisas, por achar que Jesus estava se movendo muito
lentamente e, assim, o obrigava agir.

Perceba, que só em olhar essas três possibilidades, entendemos o suicídio
de Judas. Não deu certo. Não atingiu o objetivo. Seus planos deram errado.

Mas, há uma lição fundamental aqui que precisa nos levar a refletir em
nós. Porque ao continuarmos a julgar Judas e condená-lo, podemos estar nos
escondendo, mas tendo a mesma atitude dele.

A verdade é que Judas não aceitou a Jesus tal qual ele era, pregava, lidava
com as pessoas e seu projeto de salvação. Judas queria que Jesus fosse o que ele
queria que ele fosse.

Aqui está a tragédia que nos tenta. Desejar que Jesus se molde ao que
queremos, pensamos ou realizamos. Isso se revela quando usamos Jesus para os
nossos próprios fins.

A tragédia de Judas e sua e minha é a de acharmos que sabemos mais do
que Deus.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

240 NC – Louvor Angelical

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Gênesis 15:1-6

254 NC – Sossegai

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

241 NC – O nascimento de Jesus

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Feminino Eulita Martins: “O Senhor

é a minha força”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

319 NC - Obreiros em marcha

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
240 NC – Louvor Angelical

Oração de Adoração e Louvor
242 NC – Os anjos e o natal

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Gênesis 15:1-6
254 NC – Sossegai

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

241 NC – O nascimento de Jesus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Feminino Eulita Martins: “O Senhor
é a minha força”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

319 NC - Obreiros em marcha
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Louvado Seja

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 2:22-40

Cântico: Ele é meu e teu Senhor

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Sonda-me, Usa-me

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

148 NC – Oração Noturna

Bênção

Amém Quíntuplo

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.

AGO - ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
O Conselho da Igreja Presbiteriana de
Botafogo convoca a Assembleia Geral para
reunir-se ordinariamente no dia 10 de
janeiro, das 10h30min às 12h, a fim de
ouvir, para informação, o Relatório do
Movimento da Igreja em 2019, tomar
conhecimento do orçamento para o ano
em curso e eleger Secretário de Atas.
Você que é membro da Igreja precisa
estar presente.



CULTOS PRESENCIAIS
Irmãos, é fundamental que você faça a
sua inscrição para guardar o seu lugar
em nossos cultos presenciais. Ligue para
a igreja nas terças-feiras ou quintas-
feiras e reserve seu lugar, mas diga para
qual culto você deseja se inscrever – 9hs
ou 10h30min.

MINISTÉRIO DE FILMAGEM E
TRANSMISSÃO
Precisamos montar este novo ministério
em nossa Igreja. Com a pandemia, Deus
nos permitiu ter um novo braço de
ministério levando a Palavra de Deus
através das redes sociais. A Comissão
de Comunicação estruturou nossa
participação, mas agora temos um novo
desafio. Homens e mulheres que
estejam dispostos a servir nessa área da
filmagem e transmissão. É preciso que
tenha a disposição para aprender, pois
daremos um treinamento.

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 09
de janeiro, sábado, às 8h30min. 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 27: Onito Barnabé Barbosa Junior
(2266-1672), Claudia Portes Santos Silva
(2245-9455) e Marco Aurélio de Jesus
Oliveira Nóbrega (2541-3229/99643-
4544); DIA 28: Roger Ling (2551-4880) e
Mauro Miyashiro Maedo Junior; DIA 30:
Renato José Ladeira Sales(2256-0205/
99727-4458); DIA 31: João José da Costa
Martins, Luiz Antonio do
Nascimento(2539-5792/99344-4504) e
Solange de Carvalho Leal (2527-2768/
99376-1075); DIA 01: Zuleide Alves
Batista (2553-2493) e Paula da Silva de
Carvalho (2541-8614); DIA 02: Dahil
Hastenreiter de Oliveira (2275-8559/
99641-0054) e Thais da Silva Peniche
Nunes (2293-4455/9972-4538).

ORAI UNS PELOS OUTROS
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. ENFERMOS E IDOSOS: Claudia Giordano
Barbosa,, Cleube Anay de Oliveira
(câncer), Clóvis Scliar (marido da Elzi
Scliar), Cristina Helena Primo da Silva,
Dulcineia Pires, Eliane Cristina Soares,
Francisco Antônio (Primo Ligia Portes),
Gabriela Gerusa Leite Weston, Jaira
Botelho Moura, José Eduardo Nucci (filho
do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos
Muniz, Newton Martelotta, Peggy
Barbetta Soares, Rogério dos Santos Gil
(saúde), Stila Borges Coelho de Sousa e
Thor Barros (Neto da Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e
suas filhas Barbara e Luísa (consolação,
orientação no tratamento e sustento
espiritual).
4. MISSIONÁRIOS; 5. DESEMPREGADOS; 6. GRATIDÃO.
7. OUTROS MOTIVOS



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
27/12: Presb. Esequias Sales| 03/01:
Presb. André Ribeiro

Diácono
27/12: Diác. Faustino Nascimento,
Felipe Silveira e Leonardo Medeiros|
03/01: Diác. Marco Aurélio, Fábio
Severino e Michel Jarque

Escola Dominical Adultos:
27/12: Rev. Cid Caldas
03/01: Sra. Lígia Portes Santos

Comissão de Saúde:
27/12: Mariana Sathler e Célia Caldas
03/01: Afia Mendes e Mário Filipe
Pereira

Comissão de Som:
27/12: Lucas Bezerra | 03/01: Marcos
Victório

Natal

Vamos juntos confraternizar!

O Natal já chegou!

Jesus Cristo nasceu.

Trouxe ao mundo mais amor.

Estrelas brilham no céu de Belém.

Nasce o menino Santo

Na manjedoura aquecida

Com o amor de seus pais.

Todos celebram

O nascimento Dele.

Os céus festejam

A vida de Jesus!

Natal é tempo de paz!

Renovação, perdão e gratidão.

Cristo em nós:

Alegrai vossos corações!

Ana Carolina Corval



O FRUTO DO ESPÍRITO
Rev. Éber César

VII. BONDADE

2. BARNABÉ, HOMEM BOM, CHEIO DO ESPÍRITO SANTO E DE FÉ.

Um outro “José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer
dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre” (At 4,36), foi enviado a Antioquia
pela igreja de Jerusalém, a fim de observar e, se necessário, corrigir um
avivamento que estava acontecendo ali.  “... os que foram dispersos, por causa da
perseguição... se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia, no anunciando a
ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, de Chipre e
de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-
lhes o evangelho do Senhor Jesus. A Mão do Senhor estava com eles, e muitos,
crendo, se converteram ao Senhor” (At 11.19-21). O fato novo, preocupante, era a
evangelização dos gregos, ou seja, dos gentios.
Que fez Barnabé, tão  logo chegou a Antioquia? Censurou o trabalho?  Criticou os
missionários evangelistas porque eles estavam fazendo alguma coisa nova,
diferente do que se fazia em Jerusalém e em toda parte? Ordenou-lhes que
pregassem somente aos judeus? Nada disso! Ele procurou ver o que havia de
melhor naquele esforço evangelístico, e, mais que tudo, procurou observar se
Deus o estava abençoando. O texto diz: “Tendo ele chegado e, vendo a graça de
Deus, alegrou-se, e exortava a todos a que, com firmeza de coração,
permanecessem no Senhor...” (At 11.23). Por que Barnabé agiu desse modo?
“Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé” (v.24).
Este mesmo “homem bom”  fora o primeiro dos líderes da igreja em Jerusalém a
acreditar na conversão de Saulo, e a dar-lhe uma oportunidade. “Barnabé,
tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos...” (At 9.26-27). Ele acreditou também
naquele movimento em Antioquia, tanto que “... partiu para Tarso à procura de
Saulo; tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram
naquela igreja, e ensinavam numerosa multidão” (At 11.25-26). Não se enganou.
“Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos” (At 11.26).
E foi dali que o próprio Barnabé, e Saulo, dirigidos pelo Espírito e enviados pela
igreja, partiram para uma primeira e grande viagem missionária (At 13.1-3).
Antioquia tornou-se um centro missionário.
At 4.37 revela uma outra expressão de bondade por parte de Barnabé: “... como
tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos”.

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 nº 47– 27 de dezembro de 2020                                                                                                                                                       

   De quem é o aniversário ???  
          “... Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas 

ofertas: ouro, incenso e mirra...”  Mateus 2 :11 
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1906-2020 

         Bibi era fascinada pela Ladybug !!!! A família toda sabia que essa era a 
personagem preferida da Bibi.  Ela não escondia sua predileção e na hora das novas 
aventuras da Ladybug ninguém podia chamar a Bibi pra nada. Ela ficava focada na TV 
e nem piscava. A mochila da escola, o caderno e o lápis... Tudo Ladybug.Tanto que, 
no dia do seu aniversário, o tema só podia ser: Ladybug, claro!!! Toda festa na cor 
vermelha, com bolinhas pretas, igual a roupa da sua personagem preferida . O bolo, os 
enfeites, as lembrancinhas, a vela... Que trabalheira que teve D. Ana para encontrar os 
objetos no tema da festa. 
             E o dia chegou!!! Quanta ansiedade!! Os amiguinhos chegavam e ganhavam 
um botton Ladybug para combinar com a decoração. D. Ana e Seu Euclides vestidos 
de vermelho com bolinhas pretas e Bibi era a própria Ladybug , de máscara e tudo .E, 
na hora do parabéns , luzes apagadas , velas acesas .... Todos juntos cantaram: 
“Parabéns prá Ladybug , nessa data querida...“.  
            Quanta decepção!! Tinha tanto enfeite, que as pessoas pensaram que o 
aniversário era da personagem e não da Bibi, que, desesperada, tentava dizer que o 
aniversário era dela!! A Ladybug estava só enfeitando o aniversário, mas os parabéns 
eram pra Bibi!!! Mas, como as pessoas podiam saber? Todos acabaram ficando no 
clima e bem confusos... Eles se distrairam e esqueceram o verdadeiro motivo da festa. 

 
               Há 2020 anos uma estrela diferente surgiu no céu e foi observada por 
uns magos do Oriente que a seguiram Apesar de terem sido atraídos e ficado 
fascinados pela estrela, eles não esqueceram que o objetivo verdadeiro da 
viagem era encontrar uma criança especial. 
              De acordo com várias profecias essa criança seria o rei dos Judeus. A 
viagem tinha o objetivo de adoração a esse menino, Filho de Deus. Eles não 
ficaram distraídos, apesar da estrela ser tão fascinante. Eles chegaram até 
Jesus, o adoraram e presentearam com objetos valiosos daquela época, ouro, 
incenso e mirra.  
            Jesus é o verdadeiro aniversariante no Natal, Ele deve ser o 
homenageado e nEle devemos direcionar toda nossa atenção , louvor e glória. 
Não se distraia com os enfeites. O bom velhinho é só o bom velhinho. Jesus é o 
aniversariante do dia!                 Feliz Natal!  Tia Ilda                                                                                                                                                              

(saiba mais em Mateus 2 :1-12  / Isaías 7 :10-16/ Isaías 9 : 1-7 )          

 



 
 

LITURGIA: 

Prelúdio: Maria  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 Luisa- Alguém sabe o que é o Natal? 
 

1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Natal! Nascimento de Jesus!  
Bem vindos, no nome do Senhor!! 

                    
2- CÂNTICO: Isabela e Inês- Canção de Natal (Cânticos) 

 Deitado na manjedoura que de berço serviu, 
Jesus pequenino pobrezinho dormiu. 
No céu as estrelinhas brilhavam além,  
E num berço de feno sonhava o neném. 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Tia Daniele e Oralício ( UCP da Igreja  
                              Presbiteriana de Cordovil) 

Vamos louvar nosso Deus ! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Brenda – Lucas 2:8-14 
 
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Rev  Cid , Davi Benincasa 
 
     
 
 

         Relembrando: Salmos 96:1  –Lara, Daniel 
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Beatriz 
Momento de agradecer a Deus pela semana e pela vida dos 
aniversariantes de dezembro.  
 
7-Mensagem – tia Ilda 
 

10 – CÂNTICO – : Isabela e Inês - NASCIMENTO -Musical de Natal – O 

plano de Deus- Mig e Meg faixa 4  

Nasceu um pequenino como eu e você 
É Cristo o Rei nascido na cidade de Belém! 

E ali, na manjedoura ele quis nascer. 
Então vieram magos com presentes lhe trazer. 
Cantemos todos juntos em louvor e adoração, 

A Deus o nosso Pai que nos concede a salvação. 
A Ele toda a glória pelo seu amor! 

E assim louvemos sempre com prazer e gratidão 

 

         Oração do Pai Nosso- tia Bianca   
                     
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas  

                    Que sua semana seja de paz e alegria!!!                        
                          Aniversariantes de dezembro  

     "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 

PAULO RIBEIRO GOMES TORRES DOS SANTOS 02/12       6 ANOS 

LARA ROMEU PONTES ROSA 05/12      8 ANOS 

TIA CATARINA (Amigos de Jesus) 07/12  

HENRIQUE COSTA HERMENEGILDO 12/12      12 ANOS 

TIA CRISTINE (Amigos de Jesus) 31/12  

“Guardo no coração as tuas palavras para não pecar 

contra ti.” Salmos 119:11 
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