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Ano CXV :: nº 03

Pai
Um pai renasce,
Quando nasce um filho.
Grande amizade se inicia:
Carinho, amor, simpatia.
Ao filho querido,
Abraço apertado.
Momentos valiosos,
Que curam toda uma vida.
Um pai se admira.
Benfeitor da sua cria.
Voz que aquece o seu ser:
Proteção,
Amor,
Perdão,
Alegria.
O pai ama de coração.
Revê a sua juventude,
Ali então,
Naquele filho,
Quanta alegria!!
Erros e acertos.
Promessas de melhoria,
Ao filho amado e querido.
Que nasce e renasce,
Dia após dia.
Quem é pai sabe:
É aquele que cuida,
Educa e cria
Nos ensinamentos de Cristo,
Nosso Senhor e guia.
E com muito amor,
Protege ao infinito.
Sendo afetuoso e zeloso,
Com o seu querido filho.
Feliz Dia dos pais!
Ana Carolina Corval

CULTO MATUTINO

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
33 NC – Maravilhas Divinas
Oração de Adoração e Louvor
284 NC - Obediência

ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Cântico: É de coração
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: 1 Reis 19:09-18
97 NC – Súplica do redimido
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Mateus 14:22-33
Cântico: Emaús
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO
62 NC – Hino de gratidão
Oração Diaconal de Dedicação

CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Venha o teu reino
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Louvai a Deus”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

EDIFICAÇÃO
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA
Saudação aos visitantes
283 NC – Desafio
Bênção Apostólica
Tríplice Amém

DESPEDIDA
Cântico: Te agradeço
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.

DIA DOS PAIS
Hoje, comemoramos o Dia dos Pais. Esta
celebração foi criada, assim como o Dia
das Mães, com o objetivo de fortalecer os
laços familiares e o respeito por aqueles
que nos deram a vida. No Brasil, passou
a ser comemorada a partir de 1953. Hoje
é dia de você colocar seu pai diante de
Deus; Se ele já partiu, agradeça a Deus
pela vida dele. Se você tem marcas de
um mal relacionamento, coloque aos pés
da cruz de Cristo e experimente a cura
que Jesus proporciona. Caso, você nem
tenha o conhecido, lembre-se a Palavra
do Senhor diz que Deus ampara o órfão.
E você que é pai, coloque seus filhos
diante do Senhor neste dia.

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CELEBRA 161 ANOS DE EXISTÊNCIA
No dia 12 de agosto a nossa
denominação celebra 161 anos de
existência. Este é o marco de chegada
do missionário Rev. Ashbel Green
Simonton ao Brasil. É tempo de gratidão.
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. Agripino, Secretário Executivo da
Agência Presbiteriana de Missões
Transculturais.
REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTASFEIRAS
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.

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:

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
Classe
Classe
Classe
Classe

Cordeirinhos – 1 a 3 anos
Sementinhas de Jesus – 3 a 5 anos
Amigos de Jesus – 6 a 7 anos
Unidos por Cristo – 8 a 9 anos
Juvenis por Cristo – 10 a 12 anos

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 09: Ilsi Muniz Pimenta Lobato (24739714) e Ricardo Plata Portugal (32593560/2542-0480); DIA 11: Gledys Serber
(2522-7351), Raquel Braga Ribeiro (22885154/98284-7947) e Helena Quintanilha
Silva Santos Stallone (3624-9515/991509594); DIA 13: Lizias Costa Bittencourt
(2421-1305); DIA 14: Elizabeth Ornelas
dos Santos (2295-3199); DIA 15: Mariana
Sathler Pereira (2226-2475), Luiz Felipe
Fiuza Cicero (96760-1835), Vilma da
Silva Nascimento (2266-7403) e Pedro
Henrique de Almeida Leite (3442-1901).

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); 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. Mário Filipe |
Próximo Domingo: Presb. Eduardo
Gouvêa
Diácono: Hoje: Diác. Jorge Sarito e
Leonardo Medeiros | Próximo Domingo:
Diác. Marco Aurélio e Faustino
Nascimento.
Escola Dominical Adultos:
Hoje: Profa. Eduardo Gouvêa
Próximo Domingo: Prof. Glauco Wamburg

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.
1. Pactos mencionados na Bíblia.
· Pactos de Deus com os homens. Como nos pactos dos homens com Deus,
nestes, de Deus com os homens, também não há acordo. Deus não faz
acordo com o homem. Ele somente condescende em fazer-lhe certas
promessas, soberanamente. O Pacto de Vida ou Pacto das Obras foi uma
promessa de vida (Gn 2.15-16 e Estudo 8). O Pacto da Graça é uma promessa
maravilhosa de graça, de salvação, de amizade.
· O Pacto da Graça nos dois Testamentos. A rigor, são apenas estes os pactos
de Deus. Os que fez com Noé (Gn 9.9), Abraão (Gn 17.7), Moisés (Dt 29.1015) e Davi (II Sm 23.5; Sl 89.3) foram administrações diferentes do mesmo
Pacto da Graça. “O pacto feito com os pais difere do nosso pacto somente no
que diz respeito à sua administração” (Calvino, nas Institutas). Em seguida
ao nascimento de João Batista, precursor de Cristo, Zacarias cantou:
“Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o Seu povo...
como prometera desde a antiguidade... para usar de misericórdia... e
lembrar-se da Sua aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão...”
(Lc 1.67ss). “...as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente...
que é Cristo...” (Gl 3.16). Foram feitas a Cristo primeiramente, “antes dos
tempos eternos” (Tt 1.1-2); foram prenunciadas pela primeira vez logo após
a entrada do pecado no mundo (Gn 3.15), foram reveladas aos pais ou
ancestrais de Israel, progressivamente, até se cumprirem em Cristo, e,
então, foram proclamadas por Cristo e Seus discípulos (Tt 1.2-3). O Pacto
da Graça tem outros nomes no Novo Testamento: “Superior aliança”,
superior ao Pacto das Obras, porque suas promessas são melhores (Hb
8.6); “segunda aliança”, porque mesmo tendo sido feita “antes dos tempos
eternos”, foi executada posteriormente (Hb 8.7); e “nova aliança”, porque
administrada de maneira diferente (Hb 8.8-12; Lc 22.20 e I Co 11.25).
(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS
Boletim Dominical – ano 5 nº27– 09 de agosto de 2020

Seguindo as pegadas.
“Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.” I Coríntios 11:1
“ No temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para
os seus filhos.” Prov 14:26
Que menino curioso o Leozinho! Depois que ganhou a lupa, então... Virou
. casa e começou a descobrir pequenos
explorador! Resolveu explorar o quintal da
insetos, plantas diferentes. Mas... O que era aquilo marcado no chão??? Leozinho
pegou a lupa e examinou de novo. Aquelas marcas no chão eram o que ele imaginava:
várias pegadas. E eram de um pé bem grande. Nesse momento, uma curiosidade difícil
de controlar foi invadindo seu coração.
Quem seria o autor daquelas pegadas, e para onde elas o levariam? Quanta
dúvida... Seguir ou não seguir essa pista? Afinal, sem saber de fato quem era o autor
das pegadas, Leozinho podia estar se arriscando e indo direto para uma armadilha ou
algum lugar perigoso, algum precipício, ou algum buraco. E se a trilha o levasse para
um lamaçal na floresta?Começou a ter medo, mas observou mais uma vez e percebeu
que a só existia uma pessoa com o pé daquele tamanho: seu pai. E a marca era de
uma sandália, igual a que ele estava usando de manhã. Então relaxou! UFA!!! Podia
continuar brincando e seguir tranquilamente as pegadas, com a segurança de que
aqueles pés nunca o colocariam em lugares perigosos.
Vocês já brincaram de imitação? Já brincaram de imitar o jeito do pai,
colocar suas roupas, a gravata, o boné, ou pegar a pasta e fingir que estão indo
para o trabalho? A gente só imita quem admira. Quantas vezes falamos assim:
“Quando eu crescer quero ser igual meu pai!”
A Bíblia conta como a família de Abraão o seguiu porque sabia que ele era
fiel a Deus. Abraão era natural de uma cidade chamada Ur, mas foi morar com sua
família em Harã. Ele rejeitou todos os outros deuses e só adorava a Deus. Deus
falou com ele, prometendo que seus descendentes seriam um grande povo e
herdariam a terra de Canaã. Então, Abraão
partiu para Canaã com sua esposa
.
Sara e seu sobrinho Ló. Abraão foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Ele
recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus,
mesmo contra circunstâncias impossíveis. Sua fé lhe valeu como justiça; ele foi
salvo pela fé. Sua família foi abençoada por Deus.
Se o papai for um homem obediente e fiel a Deus, seremos felizes em
imitá-lo , em seguir os seus passos, porque ele será um bom exemplo. Pais de fé,
fiéis a Deus, imitadores de Cristo, exemplos para os filhos, feliz dia!
tia Ilda
(saiba mais em I Coríntios 10:1-11:1 / Provérbios 4:1-27/ Gênesis 12:1-9 e 15:1-7)

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!!

Vamos agradecer a Deus pela vida dos pais . Também orar pela
vida dos aniversariantes de agosto.
8-Mensagem – tia Ilda
9- Homenagem aos pais
CÂNTICO : Buscai Primeiro | Crianças do Bairro Imperial- Coordenação
profª Roberta Leonardo
https://www.youtube.com/watch?v=FtIP55P_5ss&t=5s

Oração - Davi
Vídeo do Davi e João
1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Hoje é o dia dos pais!
Por isso estamos felizes!Bem vindos, no nome do Senhor!!
2-CÂNTICO: Isabella e Inês - Isabela e Inês – Toc Toc Toc ( Cânticos
de Salvação para crianças/APEC/vol. Verde nº3)
Toc toc toc, alguém me bate à porta
Toc toc toc, alguém deseja entrar
É o mal querendo um lugarzinho
Não, não, não, você não pode entrar
Toc toc toc, alguém me bate à porta
Toc toc toc, alguém deseja entrar
É Jesus querendo a casa toda
Sim Senhor, oh, vem em mim morar
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria Luiza– UCP da Igreja Presbiteriana
Betel ( Ilha do Governador)
Deus é maravilhoso e criou todas as coisas. Ele é poderoso
e amoroso.Vamos orar e dizer a Ele como o amamos!
4- CÂNTICO: Letícia e Pedro- Visitante seja bem vindo!!
5-Leitura Bíblica no mês de agosto– Breno– Salmos 34:1-8
6-Versículo do mês de agosto para memorizar: Daniel , Davi
“Oh! Provai e vede que o Senhor é bom;...” Salmos 34:8a
Relembrando: Salmos 136:1 - Lara
7-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria

Oração do Pai Nosso- Estevão
Benção pastoral – Rev. Cid Caldas
Que a semana seja de paz , alegrias e bênçãos!!!

Aniversariantes de agosto
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

"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

