29 de maio de 2022
Ano CXV :: nº 45

O HOMEM INSINCERO
SAUL: “eu pequei”. 1 Samuel 15:24
No primeiro livro de Samuel 15:24, lemos: “Então disse Saul a Samuel: “eu
pequei”.
Aqui está o HOMEM INSINCERO - o homem que não é como Balaão, até
certo ponto sincero sobre duas coisas; mas um homem que é justamente o oposto
– que não tem nenhum ponto proeminente em seu caráter, mas que é sempre
modelado pelas circunstâncias que passam pela sua cabeça. Saul era assim.
Samuel o reprovou e ele disse: “eu pequei”. Mas ele não queria realmente
dizer aquilo, porque se você ler o verso inteiro, vai vê-lo dizendo: “porque eu temi
o povo”, o que era uma desculpa mentirosa. Saul nunca temeu ninguém; ele
sempre estava bastante pronto para fazer sua própria vontade; ele era um déspota.
Um pouco depois, ele sustentou outra desculpa, ao afirmar que havia trazido bois e cordeiros para oferecer a Jeová, portanto, ambas desculpas não podiam
ser verdadeiras. A característica mais proeminente no caráter de Saul era sua
insinceridade. Um dia ele manda buscar a Davi da cama dele, para o matar.
Outra vez ele declara “tão certo como vive o Senhor, ele (Davi) não morrerá”. Um outro dia, porque Davi salvou sua vida, ele disse “Mais justo és do que eu;
não tornarei a fazer-te mal”. Isso ele disse após o perseguir, com o objetivo de
matá-lo.
Às vezes Saul se encontrava entre os profetas e profetizava; logo depois
entre as bruxas; às vezes em um lugar, outras em outro, e insincero em tudo.
Quantas pessoas como ele encontramos em toda assembleia cristã; homens que
são muito facilmente modelados! Diga o que quiser a eles, e eles sempre concordarão com você. Eles têm disposições afetuosas, e uma consciência sensível; tão
sensível que parece ceder quando impressionada, mas tememos sondá-la mais
profundamente; ela se cura tão rapidamente quanto se machuca.
Já usei uma comparação muito singular antes, a qual tenho que usar novamente: alguns homens parecem ter corações de borracha. Se você apenas os
tocar, é feita uma impressão imediatamente; entretanto é inútil, pois logo retorna
ao seu estado original. Você pode os apertar de qualquer modo que desejar, eles
são tão elásticos que você sempre alcançará seu propósito; entretanto eles não
têm firmeza de caráter e logo voltam a ser o que eram antes.
Ó senhores, muitos de vocês fazem o mesmo; curvam suas cabeças na Igreja
e dizem: “Temos errado e nos desviado do caminho” mas você não pretendia,
verdadeiramente, dizer isto. Você veio ao seu pastor e disse “eu me arrependo
dos meus pecados”, mas você não se sentia um pecador; você só disse aquilo para
agradá-lo. E agora você frequenta a casa de Deus; ninguém mais impressionado
que você; lágrimas correrão facilmente da sua face; mas, apesar disto, a lágrima
se secará tão depressa quanto foi produzida, e você permanece, em todos seus
intentos e propósitos, igual ao que era antes.
Dizer “eu pequei” de uma maneira sem significado ou sentido, é pior do que
desprezível, porque é um escárnio a Deus confessar com insinceridade de coração.
Charles Spurgeon

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

CULTO VESPERTINO – 18H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento

Processional
Saudação e Acolhimento
281 NC – Jesus triunfante
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura Bíblica: Salmo 47
101 NC – A voz da salvação
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Madrigal: “Pai, inclina Teu ouvido”
Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO
114 NC – Brilho Celeste
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Madrigal: “Os céus declaram”
Mensagem: Rev. Antônio Dusi
DESPEDIDA
282 NC – A grande comissão
Bênção
Tríplice Amém

Cântico: Nosso Deus é Soberano
Cântico: Estamos todos aqui
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO
Leitura: Lucas 24.44-53
Cântico: Calmo sereno e Tranquilo
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Um só um coração
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Cântico: Glória pra Sempre
Mensagem: Rev. Diego Stallone
DESPEDIDA
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Que a Bênção do Senhor Jesus!!
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.

PRIMEIRO ALMOÇO COMUNITÁRIO
Hoje voltamos com nossos almoços comunitários mensais. Este mês está sendo conduzido pela UPA. Você pode fazer
sua inscrição com o Rev. Diego ou a
Bianca.

NOSSA IGREJA COMPLETARÁ 116
ANOS
Como sempre fazemos, a partir do pri-

PROSSEGUIMOS EM NOSSOS ALVOS
MISSIONÁRIOS
O Conselho vem desafiando a Igreja a
investirmos em evangelização, missões
e plantação de novas igrejas. Já temos
apoiado o ministério do Rev. Luiz Otávio
e Janete na Cidade do Panamá. Agora
adotamos o Rev. Marcos Azevedo e
Priscila que estão trabalhando num projeto de revitalização de igreja na França.
Nosso alvo é manter um missionário em
cada continente. Isso só é possível com a
sua generosa contribuição e/ou entrega do seu dízimo.
ESTACIONAMENTO PARA QUEM VEM
À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o estacionamento localizado na Rua da Passagem, 120. Você que vem à Igreja tem o
direito de pagar o valor único de R$ 15,00
pelo período total compreendido pelo horário do culto. É preciso que, assim que
entrar, você informe que está vindo para
a Igreja e que faz parte do convênio da
Igreja com o estacionamento.

meiro domingo de junho, a cada domingo, vamos agradecer a Deus que nos tem
sustentado como Igreja do Senhor. Os
coros preparam músicas especiais, teremos pregadores nos abençoando com
palavras desafiadoras. Mas, você também terá a oportunidade de oferecer um
presente de aniversário para sua igreja. É tempo de agradecer, pois até aqui
nos ajudou o Senhor.

APLICATIVO DA IP BOTAFOGO
Já está no ar o nosso aplicativo. Você pode
baixá-lo na appstore ou playstore no seu
celular. Ali você já tem acesso a Bíblia,
ao hinário e outras informações. Aos poucos vamos inserir outras facilidades para
lhe abençoar.
Você deve procurar na appstore ou
playstore pelo aplicativo IP Botafogo.

ENCONTRO DA FAMÍLIA DA IP
BOTAFOGO
Em novembro, dias 11 a 13, no Hotel Fazenda Mangalarga em Paty do Alferes,
teremos o Encontro da Família da IP
Botafogo. Será um tempo precioso de comunhão, lazer e crescimento espiritual. Marque na sua agenda e garanta sua
inscrição pois já estamos com quase todos os quartos fechados.
Será pensão completa (bebidas não estão inclusas). Os preços para os 2 dias
são:
- Por adulto R$ 510,00 (mínimo de 2 adultos por quarto)
- Por adulto extra no quarto R$ 430
- Por criança de 6 a 10 anos R$ 390
- Crianças até 5 anos (na data do evento)
não pagam
Condições de pagamento: 20% até dia 8
de maio. O restante em 6x iguais até
novembro.
Como fazer:
1. Procure Rev. Dusi, Andrea, Miguel e
Débora Torres, Marcela e Thiago Leite,
Esther e Rodrigo Caldas;
2. Faça sua inscrição
3. Efetue o pagamento depositando na
conta da igreja. Lembre-se de colocar ao
final, os centavos – 0,50 – Isso identifica
seu pagamento como “encontro da família”

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 04
de junho, 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 30: Isabella Martins Jarque; Dia 31:
Maria De Jesus Oliveira da Silva e
Rebecca Heinzle Sathler; Dia 01: Beatriz
Regis de Medeiros, Guilherme Portes
Santos Sobrado Silva, Maria Aparecida
da Fonseca e Sonia Cristina Firmo
Simões; Dia 02: Isabella Rodrigues
Maggessy; Dia 03: David Januário de
Macedo, Heloisa da Silveira Costa
Hermenegildo e Sandra Regina Paredes
Pina da Cunha; Dia 04: Letícia Paradela
Diniz Junqueira e Pedro Paradela Diniz
Junqueira.
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:
Dízimo - XXX,10
Oferta - XXX,20
Sacola do Amor - XXX,30
Abrigo Presbiteriano - XXX,40
Presente de Aniversário - XXX,60
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

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: Julieta Dusi, Claudia Giordano Barbosa, Cleube Anay de
Oliveira (câncer), Dulcineia Pires, Eliane
Cristina Soares, Francisco Antônio (Primo Ligia Portes), Jaira Botelho Moura,
José Eduardo Nucci (filho do Alfredo
Nucci), Marcos Muniz, Peggy Barbetta
Soares, 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 - Rev. Luiz Otávio e Janete
(Panamá); Rev. Marcos Antônio Farias
de Azevedo e Priscila (França).
5. DESEMPREGADOS;
6. GRATIDÃO.
7. OUTROS MOTIVOS
ESCALAS
Presbítero
29/05: Presb. Vitor Camarinha
05/06: Presb. Esequias Sales
Diácono
29/05: Diác. Marco Aurélio Nóbrega,
Glauco Wamburg e Aureliano Dutra
05/06: Diác. Tagore Morais, Michel
Jarque e Pedro Rocha

Escola Dominical Adultos:
29/05: Diác. Glauco Wamburg
05/06: Profa. Lígia Portes Santos
Comissão de Som:
29/05: Felipe Teixeira | Luiz Felipe/
Paulo Nascimento
05/06: Marcos Victório | Victor Rangel
Escala Transmissão
29/05: Transmissão dia: Pedro | De olho
na live: Ângela/noite: Letícia | Transmissão noite: Clara
05/06: Transmissão dia: Tiago | De olho
na live: Ângela | Transmissão noite:
Pedro Paradela

HISTÓRIA

E

GEOGRAFIA

BÍBLICA
Rev. Éber César

V. A história da torre de Babel. Gn 10 e 11.

2. A confusão das línguas e formação das nações.
Como castigo por sua rebeldia e para forçá-los à dispersão e
consequente formação de diferentes povos, o Senhor lhes confundiu a linguagem (11.5-9). Babel quer dizer “ele confundiu”.
No princípio, um não entendia o outro. Depois, encontraramse os que podiam se entender. Formaram núcleos distintos. Posteriormente descobriram – e isto é muito interessante – que os núcleos
iniciais correspondiam às descendências distintas de Sem, Cam e
Jafé, os filhos de Noé (Gn 10.1,5,20,31). Os etnólogos descobriram
que no passado remoto da humanidade houve TRÊS grupos distintos de povos:

(Continua)

Igreja Presbiteriana de
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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
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CULTO DAS CRIANÇAS
Boletim Dominical – ano 6 nº 69 – 29 de maio de 2022

O melhor é perdoar e pedir perdão.
“...vai primeiro reconciliar-te com teu irmão...” Mateus 5:24 (parte)

A mãe estava trabalhando no escritório, em casa, quando ouviu uma discussão,
que vinha do quarto dos filhos. Parou e foi ver o que estava acontecendo.
A briga estava tão acirrada, que, se tivesse demorado um pouquinho mais, talvez
encontrasse os filhos aos socos e pontapés.
- O que está acontecendo aqui!? Podem me explicar???
- Ele usou minha chuteira e arrebentou ela! – André acusou Daniel.
- Mas ele rasgou minha camisa na semana passada, e escondeu! – Daniel disse.
- Quero os dois sentados na cama agora. – a mãe disse calmamente. – E nem
pensem em desobedecer.
- Mas a culpa é dele! – os dois irmãos disseram ao mesmo tempo.
- Não quero saber de quem é a culpa. Vocês vão pedir desculpas um ao outro e
vão se comportar como irmãos que são.
André olhou para Daniel, que olhou para André. Sabiam que a mãe estava certa.
A Bíblia nos conta a história de dois irmãos que tiveram uma briga muito feia.
Jacó pegou escondido uma coisa que era de Esaú. E Esaú ficou com tanta raiva,
que os irmão ficaram muitos anos sem se falar!!
Mas, o Senhor tocou o coração deles e, quando se reencontraram, Esaú não quis
os presentes que o irmão ofereceu, ele apenas quis fazer as pazes com Jacó.
No Sermão do Monte, Jesus deixa bem claro que Deus fica mais feliz quando
fazemos as pazes com nossos irmãos (e isso vale para os irmãos de sangue,
quanto para os irmãos na fé!).
Então, da próxima vez que você brigar com seu irmão, sua irmã ou seus amigos
ou amigas, independente do motivo, pense em como está deixando o Senhor
triste. E, como você não quer isso, ore e peça a Deus para lhe dar forças para
pedir desculpas e se reconciliar com ele ou ela.

Afinal, nosso Deus é Amor!
beijos, Tia Sandra
(saiba mais em Gênesis 33: 1 a 17)

9 – CÂNTICO – Aperte a mão do amigo

LITURGIA:
PRELÚDIO: – Bom dia
Bom dia, com alegria.
Desejo a você um belo dia.
Andando na companhia
Do nosso Salvador que nos quer bem.
Vai tudo bem!
1 – SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Bem vindos, no nome do Senhor!!
2 – CÂNTICO – Meu Coração!
Meu coração transborda de amor
Porque meu Deus, é um Deus de amor
Minh’alma está repleta de paz
Porque meu Deus, é a minha paz
Eu digo Aleluia,
Aleluia, Aleluia (3x)
Aleluia, Amém

Aperte a mão do amigo mais perto
Aperte a mão, pra cantar lá lá
Abrace o amigo que está mais perto
Abrace o amigo, pra cantar lá lá
Cante!
La la la la laleluia (3x)
Aperte o joelho do amigo mais perto
Aperte o joelho, pra cantar lá lá
Faça uma cosquinha no amigo mais perto
Faça uma cosquinha, pra cantar lá lá
Cristo é meu amigo que está mais perto
Cristo é meu amigo, pra cantar lá lá

Oração do Pai Nosso e Despedida
Aniversariantes de MAIO
“O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre” Sl 121.8

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR:
Vamos louvar ao Senhor!
4 – LEITURA BÍBLICA do mês – Provérbios 1:8 a 10

Helena Arruda Lenz Cesar

02/05

7 anos

Sara Lopes de Melo

06/05

11 anos

Tia Brenda (Cordeirinhos)

08/05

Tia Bárbara Sathler (Sementinhas de Jesus)

24/05

Tia Isabella (Cordeirinhos)

30/05

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

5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:

DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA - 12 de outubro

“Ensina a criança
no caminho em que deve andar”
Prov. 22:6 a

Coordenadores: Ana Carolina da Cruz Lima, Ana Luc ia Pina Ca ldas , Eduardo
Alves Cha gas , Indiomar Crosoé de Oliveira Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Sandra Pina

6 – RECORDANDO –

“Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.”
Salmo 133:1
7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:
Vamos agradecer ao Senhor pela nossa família!

8 – MENSAGEM: tio Eduardo

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos)

NO DEPARTAMENTO DE CRIANÇAS, CONTINUAMOS A USAR A MÁSCARA,
pois nem todas as crianças estão vacinadas!
PRESENCIAL- CULTO INFANTIL – Domingos às 9h30min.
EBD (1a12anos - divididos em 5 classes)Domingos às 10h30min.
MEIO DIGITAL- A partir do dia 27 de março de 2022, toda as atividades
passaram a ser presenciais.
Os cultos e aulas anteriores permanecem no Youtube – Igreja
Presbiteriana de Botafogo

