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QUANDO O GALO CANTAR

Mt. 26:31-35

Essa passagem é muito cheia de humanidade, mas também de esperança.
Curioso, eu sempre a li sob o ponto de vista das palavras e ações de Pedro.

A Bíblia é uma bênção, cada vez que você lê seus textos, o Espírito Santo lhe
mostra algo diferente.

Quero chamar a atenção para as palavras e intenções de Jesus. Veja que
ele é absolutamente realista.

Ela mostra como os discípulos reagiriam, inclusive cita a profecia de Zacarias
e, nela ancora sua palavra sobre a fuga dos discípulos:  “Desperta, ó espada, contra
o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o SENHOR dos
Exércitos; fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas; mas volverei a mão para
os pequeninos.” (Zc 13:7). Ele previu o que aconteceria, mas nem isso o deteve.

Em suas palavras, Jesus demonstra a confiança no projeto de Deus: “depois
da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia.” (Mt 26:32). Ou seja, a
fraqueza dos discípulos, a traição, a condenação, a perspectiva da crucificação e
nada mais retira a sua disposição confiante em cumprir o projeto de salvação!
Nada o detém.

Veja só, quando ouvimos falar de possíveis traições nos indignamos,
amarguramos e temos repulsa. Seus discípulos, homens que caminharam anos
com Ele, agiram assim, mas nem por isso, Jesus se exalta. Jesus conhece o lado
pior dos seres humanos e continua a nos amar. Conhece nossa fraqueza. Sua
morte não foi para condenar aqueles que, arrependidos, reconhecem seus pecados
e clamam por salvação.

Mas, não podemos deixar de falar de Pedro também. Primeiro, seu excesso
de confiança em suas possibilidades. Pedro achava que podia resistir a todas as
circunstâncias da vida. Que era capaz de resistir a toda e qualquer tentação.
Ledo engano. Jesus já havia dito para eles: “sem mim, nada podeis fazer”.

Excesso de confiança que temos em nós mesmos e cansamos de ser
derrotados pelas circunstâncias da vida. O nome disso é vaidade, orgulho e soberba.
Exatamente os pecados que satanás nos acedia tenazmente.

Jesus sabia que Pedro não era tão forte quanto pensava, nem seus outros
discípulos, nem eu e nem você.

Mas a realidade é, “antes de raiar um novo dia, você me negará Pedro”.
Jesus, mostra como era frívolo o compromisso de Pedro. Não resistiria nem 24
horas.

Acho que tem galo cantando na vida de muita gente!
Gente que faz compromissos com Deus tão profundos e que se revelam rasos

como uma poça. Gente que não resiste as menores das tentações, porque na
verdade, estão esperando-as para cair.

Acho que o galo cantar nos lembra que precisamos de Jesus em todo tempo!
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

22 NC – Os céus proclamam

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 32

107 NC – Ao pé da cruz

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

104 NC – Linda melodia

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Grande é o

Senhor”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

318 NC – Ceifeiros do Senhor

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

22 NC – Os céus proclamam
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Marcos 1:40-45
107 NC – Ao pé da cruz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

104 NC – Linda melodia
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Grande é o
Senhor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

318 NC – Ceifeiros do Senhor
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Aclame ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 1:40-45
Cântico: Rei do meu coração

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Venha o teu reino

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Emaús
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 fevereiro,
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 encerrado às
12h30min, seguindo-se a apuração e a
declaração do resultado.
Desde já busque a orientação do Espírito
Santo do Senhor para a sua escolha.

MESAS RECEPTORAS E APURADORAS:

o MESA 1 - DE “A” a “H”
Presidente: Pb. Vitor Camarinha da Silva
Malvina Salomão de Pinho

o MESA 2 - De “I” a “M”
Presidente: Pb. Paulo dos S. Nascimento
Pb. José Vicente Ambrósio

o MESA 3 - De “N” a “Z”
Presidente: Pb. André Ricardo Ribeiro
Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa



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.

ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS,
DIÁCONOS E CONCESSÃO DE
EMERÊNCIA
O Conselho da Igreja resolveu convocar a
Assembleia Extraordinária para no
próximo dia 14 de março, das 9h às
12h30min, eleger 2 (dois) oficiais
presbíteros, 06 (seis) oficiais diáconos e
votar a concessão emergência ao
Presbítero Esequias Costa Sales e Diácono
Fábio Brochado Severino da Silva.
São indicados os nomes dos seguintes
irmãos:
Para o presbiterato (reeleição):
Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa e Mário
Filipe Bandeira Pereira;
Para o diaconato:
Reeleição – Diác. Leonardo Coelho de
Medeiros e Diác. Joaber Manhães Sales.
Eleição: Eduardo Alves Chagas, Glauco
André Fonseca Wamburg, Rodrigo Pina
Caldas e Tagore Martins Morais Lima.

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 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.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 06
de março, 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
Hoje: Danielle Cavalcante Elias (3651-
8186) e Rafael da Silva; Dia 15: Andréa
Cavalcante Peixoto Oliveira (3083-0652);
Dia 16: Marlon Sansão Feitosa (2543-6380);
Dia 17: Schirley Regly e Silva (3038-5300);
Dia 19: Daniel Beltrão Jarque (2591-2602)
e Jonas Campos Pereira Feitosa (2543-
6380); Dia 20: Maria de Lourdes Souza
Arruda (2543-3964).

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 à
disposição. A reunião está sendo
realizada através do aplicativo Zoom.



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),
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

ESCALAS

Presbítero
14/02: Presb. André Ribeiro | 21/02:
Presb. Vitor Camarinha

Diácono
14/02: Diác. Felipe Silveira e Faustino
Nascimento – Estágio: Rodrigo Caldas
|21/02: Diác. Michel Jarque, Leonardo
Medeiros e Marco Aurélio

Escola Dominical Adultos:
14/02: Presb. Eduardo Gouvêa
21/02: Rev. Antônio Dusi

Comissão de Saúde:
14/02 - 9h – Mário Filipe | 10h30 –

Afia Mendes
21/02 - Raquel Boy

Comissão de Som:
14/02: Luiz Felipe Fiuza | 21/02:
Thiago leite

A VERDADEIRA FESTA É COM ELE!

Com Jesus no coração
É festa, meu querido irmão!
Sem Jesus não há.
Que alegria que manifesta!
É felicidade no ar!

Sentimento que enfesta
Contagia e irradia!
É tão lindo que toca a gente
Nos faz sonhar!
É tão sincero que me faz cantar!
Me impulsiona para cima
E leva para frente!
Esse amor me faz dançar!

Com Jesus
Temos a verdadeira festa!
Basta acreditar.
Dançar, sonhar, admirar!

Vamos cear
O alimento espiritual!
Aquele que engrandece
Enobrece.
É tempo de louvar!!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. QUE DEVO FAZER PARA QUE SEJA SALVO?

Jesus veio ao mundo para “buscar e salvar o perdido”, o pecador. Ele o fez
assumindo a culpa dos nossos pecados e sofrendo a pena por nós. “Cristo sofreu em
vosso lugar... carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos
pecados...” (I Pedro 2.21-24). Paulo, o apóstolo, resumiu assim as verdades centrais
do evangelho: “...Cristo morreu pelos nossos pecados... foi sepultado e ressuscitou
ao terceiro dia, segundo as Escrituras”  (I Coríntios 15.3-4).

Instantes antes de morrer crucificado, Jesus disse: “Está consumado!”
Isto quer dizer que, naquele justo momento, o Filho de Deus consumou a obra
que Deus, o Pai, lhe confiara: a de salvar os pecadores. Desde então, a salvação,
também  chamada de vida eterna, é um fato consumado, e tem sido oferecida a
todos como um dom ou presente. Paulo escreveu: “O salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna” (Romanos 6.23). Tal presente, entretanto,
precisa ser recebido. Como fazê-lo é o assunto deste estudo.

1. Antes de mais nada, precisamos refletir sobre nossa condição espiritual, e isto
sem preconceitos, sem barreiras, sem rótulos religiosos. O citado apóstolo Paulo
escreveu aos cristãos de Corinto: “Examinai-vos a vós mesmos se realmente estais
na fé...” (II Coríntios 13:5). Estas perguntas podem ajudar-nos: i Somos cristãos,
no sentido bíblico do termo?
      · Conhecemos a Bíblia e a lemos regularmente?

 · Cremos no que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo, sua morte e ressurreição?
 · Entendemos que a morte de Cristo na cruz foi expiatória, ou seja, por nossos

pecados, em nosso lugar?
 · Já nos arrependemos dos nossos pecados e os confessamos a Deus? Cremos

que Deus nos perdoou?
 · Cremos em Cristo como Salvador? Já o recebemos como Senhor? Temos por

princípio obedecê-lo em tudo? i Temos certeza de nossa salvação eterna?

Se você puder dizer sim a todas estas perguntas, você é um cristão verdadeiro.
Estes estudos servirão para fortalecer sua fé e o ajudarão a comunicar a
mensagem do evangelho a outras pessoas. Se você não tem certeza destas coisas,
você está no caminho... Deus está lhe dando uma oportunidade singular. Você
vai chegar lá, com a graça de Deus! E esta vai ser a experiência mais alegre e
feliz de toda a sua vida. Afinal, evangelho é “boa nova de grande alegria” (Lucas
2.10).

(Continua)
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                                           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 6 nº 02– 14 de fevereiro de 2021                                                                                                                                                      

   Pra quê tanto sacrifício? 
      “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé ; e isto não vem de vós ;é dom de 

Deus ; não de obras, para que ninguém se glorie . Efésios 2:8-9 
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1906-2021 

            Toda vez era a mesma coisa!!! Pegar um pouco de mel era uma missão difícil para os ursinhos. 
Mas não devia ser... Porque todos, na floresta, sabiam que o mel estava ali, à vontade, num espaço 
embaixo do primeiro tronco da árvore grande, um pouquinho à direita da folha gorda. Todos também 
sabiam que as abelhas deixavam esse mel ali porque era uma sobra da produção. Qualquer um podia 
pegar, quanto quisessem. Mas, por um motivo qualquer, o tatu fez com que todos acreditassem que, 
antes de pegar o mel, devia ser cumprido um ritual. 
         Então os ursinhos levantavam cedo, antes do sol nascer e ficavam equilibrados, de cabeça para 
baixo por 3 horas repetindo: lálálálálálá...... Aí sim! Só depois dessa maluquice, podiam pegar um pouco 
de mel. Muito esquisito e desnecessário, não é? 
                             

           É lógico que essa historinha dos ursinhos foi inventada. Ela serviu para mostrar 
que muitas vezes somos levados a acreditar em coisas bem estranhas. Se as abelhas 
deixavam o mel que sobrava bem à vontade para que os ursinhos pegassem, então, 
pra quê todo esse sacrifício?  
           Muitas pessoas acreditam que, para terem o perdão dos pecados e a alegria da 
Salvação precisam fazer coisas difíceis e sacrificantes. Isso acontece porque as 
Palavras da verdade escritas na Bíblia não são ensinadas, ou então não são 
aprendidas. Existem muitas informações erradas sobre a Salvação em Jesus e sobre 
o amor de Deus. Se a Bíblia for lida com seriedade todos vão entender que Deus nos 
dá o perdão dos pecados de graça, sem que precisemos fazer nenhum sacrifício. 
Basta o arrependimento sincero.  
             A Bíblia nos conta a história da mulher de Samaria, que encontrou com Jesus 
na beira de um poço. Ele percebeu que ela fazia muitas coisas erradas e quis 
conversar. Para iniciar essa conversa, Jesus pediu água e embora estivesse 
verdadeiramente cansado e necessitasse de água, ele quis mostrar que sabia que ela 
precisava de muito mais e que Ele tinha muito a oferecer. A água do poço iria resolver 
a sede naquele momento, mas ela iria sentir sede de novo. E ofereceu a ela, de graça, 
a vida eterna, ensinando sobre a verdadeira adoração a Deus, em espírito e em 
VERDADE. Ele estava ali, na frente da mulher, e estava dizendo que podia dar a ela 
muito mais do que uma água que não seria suficiente para matar a sede pela vida 
toda. O que Jesus estava oferecendo era o perdão, bastando que ela aceitasse que 
estava precisando. Sem nenhum sacrifício, nenhuma dificuldade. A Salvação que 
Jesus nos oferece é de graça.  
                                                                               Beijo e boa semana,  Tia Ilda.                                                      

( saiba mais em Romanos 8 :1-17 / João 4:1-43 ) 

 



 
 

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 Ilda 

1- SAUDAÇÃO: Bem vindos, no nome do Senhor!!!  
 

2- CÂNTICO : Isabella e Inês – Meu barco é pequeno 
Meu barco é pequeno e grande é o mar  
Jesus segura minha mão. 
 Ele é meu piloto e tudo vai bem, Na viagem pra Jerusalém. 
 
Meu barco sem Cristo ao céu não irá  
nas águas afundará 
Mas quando Jesus meu barco guiar aos céus poderei alcançar. 

 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi  
Vamos dizer a Deus como Ele é maravilhoso?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de fevereiro– Laura- Salmos 96:1-6 
 
5-Versículo do mês de fevereiro para memorizar: Tia Glaucia, Erik                                     
 
     
 
 
         Relembrando: Salmos 121:1-2  – Lara, Estevão e Maria  
 
6- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Helena 
 Momento de gratidão a Deus pela nossa vida e também pela  
vida dos aniversariantes de fevereiro. 
 
7-Mensagem – tia Ilda 
 
 
 

 

8 – CÂNTICO – Pedro e Leticia- COM CRISTO NO BARCO(Cânticos de 

Salvação para Crianças /azul-51/ APEC)  

Com Cristo no barco tudo vai muito bem 
Vai muito bem, vai muito bem 
Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa  o temporal 
Passa  o temporal . Passa o temporal 

Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal . 
 
                      Oração do Pai Nosso- Tia Ilda 
                          Benção pastoral – Rev Cid Caldas  
 

                          Aniversariantes de fevereiro  

     "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 

ERIK FAZZI MARTINS  04/02 7 ANOS 

ESTEVÃO CHAVES DO NASCIMENTO 12/02 12 ANOS 

TIO EDUARDO ( Unidos por Cristo) 13/02  

MARCO MACHADO CORVAL 21/02 2 ANOS 

VALENTINA COSTA GRANJA PINZ 24/02 6 ANOS 

“Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria 

vem pela manhã.” Salmos 30:5b 
Salmos 23:1 
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