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VIVENDO O REINO DE DEUS

Mt. 26:26-30

Este texto é um dos mais lindos e cheios de significado no ministério de
Jesus.

Primeiro pelo ensino embutido nele, pois Jesus utiliza todo o simbolismo
e o ritual da Páscoa, mostrando o verdadeiro sentido dessa celebração – era a
representação do Ele tinha feito pelos homens.

A Páscoa era uma celebração de libertação do cativeiro do Egito, assim
como Jesus veio para nos libertar do cativeiro do medo e do pecado. Nesse sentido,
o cordeiro da Páscoa era o sinal de segurança. Quando o anjo da morte passa
sobre o Egito, o que manteve salvo o povo de Israel foi o sangue do cordeiro. Jesus
aqui estava fazendo uma afirmação límpida, precisa e clara de que Ele é o Salvador.

Essa ação de Jesus em nosso favor é uma aliança entre Deus e o homem.
Barclay traduz esse fato dizendo: “O que disse Jesus na Última Ceia foi o seguinte:
“Por minha vida, e em especial por minha morte, foi possível estabelecer uma
nova relação entre vocês e Deus.”

Mas a beleza dessa passagem continua dizendo que eles cantaram um
hino. Essa era mais uma parte do ritual de Páscoa – louvar ao Senhor (Hallel).
Eles cantavam os salmos 113-118 e ao final o grande Hallel que é o salmo 136.

Uma coisa interessante é saber que a ceia de Páscoa era uma refeição
em que o povo se alimentava. Por exemplo, comiam um cordeiro e não deviam
deixar sobras. Neste sentido, era uma refeição para gente que tem fome. Até isso
traz uma mensagem muito abençoadora na relação com a Ceia do Senhor – A
Ceia é o sacramento para quem tem fome e sede de Deus, de Jesus, do Espírito
Santo.

Agora, perceba que Jesus, no versículo 29 diz: “E digo-vos que, desta hora
em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de
beber, novo, convosco no reino de meu Pai.”

Esta é a última ceia; para muitos o ritual que conduz à morte; o caminho
para o fim. Mas Jesus segue pensando em termos de glória, de reino. A cruz não
foi uma derrota, foi o caminho da glória.

A cruz o conduziu para o trono do Reino de Deus. Que mensagem
maravilhosa para você que vê suas lutas, derrotas e lágrimas apenas como perdas.
Aprenda a viver feliz em quaisquer circunstâncias; a viver a plenitude de vida
por saber que você está no caminho do Reino de Deus!

A hora vai chegar e já chegou de vivermos as realidades do Reino de Deus.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

11 NC – Trindade Santíssima
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 39:1-6
67 NC – Coração Quebrantado

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

13 NC – Contemplação
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Oh! Dai graças
ao Senhor”
Mensagem: Presb. Esequias Sales

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
260 NC - Amor que vence
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

11 NC – Trindade Santíssima
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 39:1-6
67 NC – Coração Quebrantado

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

13 NC – Contemplação
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Oh! Dai graças
ao Senhor”
Mensagem: Presb. Esequias Sales

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
260 NC - Amor que vence
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: É teu povo

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 1:35-42

Cântico: Não fale

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Sonda-me, Usa-me

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Se a tua voz ouvir

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.

ASSEMBLEIA GERAL
O Conselho da Igreja convoca a
Assembleia Geral Extraordinária para
reunir-se no próximo dia 21 de fevereriro,
das 9h às 13h, a fim de Eleger Pastor
Efetivo, por um período de 05 (cinco) anos.
Esclarecendo que qualquer ministro da
Igreja Presbiteriana do Brasil poderá ser
votado, o Conselho, contudo, resolveu, por
unanimidade, indicar à Assembleia o
nome do REV. CID PEREIRA CALDAS.
O processo de votação será presencial,
encerrado às 12h30min, seguindo-se a
apuração e a declaração do resultado.
O Conselho está estudando, a fim de
facilitar a votação, a possibilidade de
colher os votos também de forma
eletrônica.
Desde já busque a orientação do Espírito
Santo do Senhor para a sua escolha.



AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nossa igreja esteve reunida em
Assembleia Geral Ordinária no domingo
próximo passado e ouviu o Relatório
Anual, tomou conhecimento do
orçamento e elegeu o nosso irmão Tagore
Martins de Morais Lima como Secretário
de atas da assembleia.

PLENÁRIA DA SAF
No próximo domingo, dia 24, às 16h pelo
aplicativo Zoom, nossas irmãs realizarão
a primeira plenária do ano. Um novo ano,
novos desafios e oportunidades. Não
esqueça minha irmã, sua presença é
muito importante.

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS
O Conselho da Igreja durante o ano de
2020 promoveu uma criteriosa
atualização do rol de membros da  nossa
igreja e continuará a fazê-lo durante este
ano. Um próximo passo necessário é a
atualização dos dados dos membros, por
isso você será contatado para conferir se
suas informações estão atualizadas. Um
rol em dia nos permite aumentar a
comunhão e o contato entre nós.

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 06
de fevereiro, 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 17: Mara Lúcia Beraldo Barradas
Fernandes (3264-5009), Philippe
Fernandes Nóbrega (2541-3229) e
Thayane Victorio Costa Cavalcanti ; Dia
18: Allan Madeira Borges de Almeida
Corrêa (2237-4821), Presb. André Ricardo
de Almeida Ribeiro (3592-6019), Célia
Lopes Miranda (3281-4778), Célia Regina
Chaves e Souza (2539-5416), Fabiana
Ferreira Silveira (3579-7069), Francisco
José Sales de Almeida Sobrinho (3251-
8521) e Nina Manhães Nóbrega (3831-



7898); Dia 20: Marinei de Souza Oliveira
Rocha (2577-7071); Dia 21: Edgar Jucá
Neves, Elieth Saraiva Maia (2542-3308),
Lucinea Almeida Capella da Cruz (2242-
0761) e Milena Cardia Braga Ribeiro (3592-
6019); Dia 22: Presb. Esequias Costa Sales
(2286-0622) e Simone Oliveira Miranda
(2553-9265); Dia 23: Silvia Regina Vidal
do Valle (2266-2746).

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),
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,
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
PIX: 34171181000130

ESCALAS

Presbítero
17/01: Presb. Mário Filipe | 24/01:
Presb. Eduardo Gouvêa

Diácono
17/01: Diác. Joaber Sales, Jorge Sarito
– Estágio: Tagore Morais |24/01: Diác.
Faustino Nascimento e Felipe Silveira –
Estágio: Eduardo Chagas

Escola Dominical Adultos:
17/01: Rev. Antonio Dusi
24/01: Prof. Glauco Wamburg

Comissão de Saúde:
17/01: Mário Filipe e Célia Caldas
24/01: Mariana Sathler e Afia Mendes

Comissão de Som:
17/01: Thiago Leite | 24/01: Lucas Bezerra

TERÁS A VITÓRIA!

Somos juntos
Assim na vitória!
Pela Fé em Cristo,

Em nossas memórias!

Vitória na cura
De todos os dias.
Vitória da alma
De grande valia!

Jesus nosso guia,
Traga paz e consolo!
Nos cure com alegria

Todos os dias!
Nossa alma e mente,
Corpo aqui presente
Em grande sinergia!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

II. QUEM É JESUS CRISTO?

Neste país onde a maioria se diz cristã parece desnecessário apresentar

Jesus Cristo às pessoas, dizer quem foi ele e o que fez neste mundo. A história do

nascimento de Jesus, da virgem Maria, é recordada e celebrada por todos,

anualmente, no mês de dezembro; a história da paixão e morte de Jesus é

lembrada em todas as igrejas durante a chamada Semana Santa, que coincide

com a Páscoa judaica. As pessoas têm quadros retratando Maria, a mãe de Jesus,

ou o próprio Cristo nas paredes de suas casas; usam  crucifixos, fazem o sinal da

cruz etc. Os que frequentam igrejas, ouvem leituras do Evangelho e sermões

sobre o seu significado. Tudo isto é muito positivo, e pode ser o ponto de partida

para estes estudos sobre:

Quem é Jesus Cristo?

O que Jesus Cristo fez e ainda pode fazer por nós?

Que necessidade temos de Jesus Cristo?

Que tipo de relacionamento e compromisso podemos ter com Cristo?

Estas são questões muitíssimo importantes. Vamos buscar respostas na

Bíblia, que é a Palavra de Deus. Nosso propósito não é discutir religiões, mas,

sim, examinar o que a Bíblia diz sobre a pessoa, vida e obra de Jesus Cristo.

Depois, à luz deste ensino, cada aluno examinará a própria consciência (mente)

e o próprio coração (fé, amor, afeição) e, com a iluminação do Espírito Santo,

decidirá a respeito.

O apóstolo Paulo recomendou àqueles que se diziam cristãos na antiga cidade

de Corinto: “Examinai-vos a vós mesmos se realmente estais na fé...” (I Coríntios

13.5)

(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 50– 17 de janeiro de 2021                                                                                                                                                      

  Todas as orações são respondidas. 
 “Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não 

sabes.”  Jeremias 33:3  
“...pedis e não recebeis, porque pedis mal...” Tiago 4:3a 
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1906-2021 

             - O que houve, Isa? Por que essa carinha de tristeza?  
             - Ah Faby , pedi tanto a Deus uma bicicleta e não ganhei ainda ...Acho que Deus 
não responde as orações...” 
              - Claro que responde! Deus ouve e responde ! 
              - E, porque eu ainda não ganhei? 
               - Isa, Deus cuida de nós e conhece muito mais do que sabemos. Confia, porque se 
você ainda não ganhou , é porque não era pra ganhar! Deus pode estar te livrando de um 
acidente, por exemplo. Quem pensa que Ele não responde, pensa errado!!! 
 
              Deus ouve todas as nossas orações, mas, nem sempre Ele nos dá tudo o que 
pedimos. Ele responde TODAS as orações, mas nem sempre da maneira que 
queremos porque Ele nos ama e conhece todas as coisas, é o Soberano. Uma boa 
resposta nem sempre é o SIM.   Às vezes pedimos objetos que podem nos prejudicar, 
nos ferir. Ele quer nos presentear com aquilo que é bom para nós.             
             A Bíblia nos conta a história de uma família que precisou esperar. Na verdade 
precisou esperar em mais de um momento, desde que Deus falou pela primeira vez 
com o chefe da família, Noé. O mais interessante é que nas vezes que Noé precisou 
esperar, essa espera era com muito trabalho. Ele nunca ficou esperando sem fazer 
nada, à toa. Logo no começo, Deus disse para ele construir um grande barco durante 
a espera de um dilúvio que cobriria a terra. Quanto trabalho durante aquela espera!!   
           Quando começou a chover, Noé estava no barco com sua família e deve ter 
pedido a Deus que tudo melhorasse logo. Mas a chuva durou 40 dias e as águas só 
começaram a baixar 150 dias depois. E Noé esperou, trabalhando muito para manter 
saudáveis os animais e sua família, enquanto Deus dizia: “Espere, espere”. Alguns 
livros dizem que a família de Noé ficou quase 400 dias dentro da arca.  
             O propósito de Deus não é nos entregar COISAS nas mãos. O propósito é nos 
transformar. Embora alguns objetos pareçam importantes podem existir outras coisas 
de que precisamos mais.  O momento de ganhar um brinquedo talvez seja outro. Seja 
feita a vontade do Soberano Deus.  
            É quando Deus responde: “ESPERE”... 
                                                Beijinhos , e sempre em oração por vocês , Tia Ilda                                                                      

(saiba mais em Mateus 7:7-12/ Gênesis 6 até 9/Daniel 9:4-6 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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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 do Pedro Barbosa 
 

1- SAUDAÇÃO: Bem vindos no nome do Senhor!!!  
Que bom  estarmos aqui , juntos, para louvar a Deus!  

 
2- CÂNTICO: Isabela e Inês – Jesus me salva  ( Cânticos  
de Salvação para crianças/APEC/vol. vermelho nº3)  
              Sei, sei, sei, sei que Jesus é meu Salvador (bis) 
Sei por que a Bíblia diz  
que Jesus me ama,  
Jesus me salva, meus passos guia, 

Pra o céu me leva, Jesus é meu Salvador.  
 

 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Pedro Henrique 

Nosso Deus é maravilhoso. Vamos dizer a Ele?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de janeiro– Salmos 23- Henrique 
 
5-Versículo do mês de janeiro para memorizar:  
                                       Paulo ,Heloisa , Pedro Barbosa 
 
     
 
 

         Relembrando: Salmos 27:1a  – Maria, ,Maria Luisa 
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Beatriz- 
Momento de gratidão a Deus pela nossa vida e também  
pela vida dos aniversariantes de janeiro. 
 

7-Mensagem – tia Ilda 
 
8 – 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- Julia Marques 
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas                                            
                          Aniversariantes de janeiro  

     "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 

CECÍLIA CALDAS CAETANO LADEIRA 04/01 3 ANOS 

ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE PAGANI 06/01 5 ANOS 

TIA BIANCA ( Cordeirinhos) 08/01  

PEDRO BARBOSA NASCIMENTO 16/01 5 ANOS 

MATHEUS FREITAS WAMBURG 16/01 4 ANOS 

NINA MANHÃES NÓBREGA 18/01 6 ANOS 

TIO FRANCISCO ( Cordeirinhos) 18/01  

TIA CLAUDIA MOSCA ( Unidos por Cristo) 28/01  

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.”  
Salmos 23:1 

                 
 

Sei por que a Bíblia diz que  
Se eu creio nele,  
Jesus me salva, meus passos guia, 
Pra o céu me leva, Jesus é meu 
Salvador. 
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