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O

CAMINHO É O DESASTRE

Mt. 24:1-2
Este capítulo, em seus 31 primeiros versículos, nos traz uma das mais
difíceis porções do evangelho de Mateus, pois nos traz uma visão de futuro
encerrada em seis aspectos.
1. Predizem o cerco de Jerusalém pelo general romano Tito;
2. Fala da destruição total de Jerusalém;
3. Vemos claramente a concepção judaica do “Dia do Senhor”;
4. Traz a realidade da perseguição que os seguidores de Cristo precisarão
suportar;
5. Mostra a as ameaças que a Igreja sofrerá quanto a sua existência e
pureza;
6. Apresenta a segunda vinda de Cristo de forma objetiva.
O texto que começa esta porção (versículos 1 e 2) nos mostra os discípulos
se aproximando de Jesus desejosos de lhes mostrar a grandiosidade do templo.
Imagine que impacto essa construção tinha para homens simples, pescadores da
Galileia diante da grandiosidade e beleza da grande cidade de Jerusalém.
Diante de toda perplexidade e admiração pela grandiosidade e beleza Jesus
diz que dali não ficaria pedra sobre pedra. Jesus que acabara de falar do amor não
correspondido de Jerusalém; da negação ao amor, cuidado e proteção proporcionado
por Deus ao povo que escolheu.
A consequência da negação de Jesus é a destruição de todo aquele que o
nega.
Profeticamente, Jesus revela o que sabe, aqueles que preferem seguir os
seus próprios passos, terminam em destruição. O caminho da política de poder
termina num desastre.
O país e o homem que se recusam a seguir o caminho proposto por Deus,
através de Jesus, para os homens, se encaminham para o desastre.
Perceba que isso não é uma ameaça da parte de Jesus. É uma constatação
das consequências daqueles que se afastam de Deus. Talvez, no imediatismo de
nossas decisões julguemos que os caminhos escolhidos são os melhores, mais
fáceis e mais óbvios.
Contudo, se nos leva a distanciar de Jesus, se traduzem em caminhos de
destruição, porque “sem mim nada podeis fazer”, disse Jesus.
Receba essas palavras de Jesus como consequência de um amor que
conhece os melhores caminhos e nos conhece muito bem. Não como um deus
dominador e subjugador. Lembre-se: “e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará.” (Jo 8:32)
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
19 NC – Rei sublime
Oração de Adoração e Louvor
99 NC - Louvor ao Redentor

ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Cântico: Aquele que me ama
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO
Leitura: Romanos 12:1—8
111 NC – Comunhão Divina

CONTRIÇÃO
Leitura: Mateus 16:21-28
Cântico: Cada Instante

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO
180 NC - Amor fraternal
Oração Diaconal de Dedicação

CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Fonte
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “O Dia”
Mensagem: Rev. Antônio Dusi

EDIFICAÇÃO
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA
Saudação aos visitantes
288 NC – A mensagem real
Bênção Apostólica
Tríplice Amém

DESPEDIDA
Cântico: Fruto da Semente
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.

COFRINHOS MISSIONÁRIOS
Distribuídos no mês de março para
nossas crianças e para aqueles que
desejaram, serão recolhidos para
consagrarmos ao Senhor em 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 hoje, dia 23, às
16hs. Nessa oportunidade será o
mensageiro de Deus o Rev. Marcos
Agripino, Secretário Executivo da Agência
Presbiteriana de Missões Transculturais.
ORAÇÃO ÀS QUARTAS-FEIRAS
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.
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

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 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 30: Maria Lucivânia Fernandes da Silva
(2274-5903), André Brochado Severino da
Silva (3236-1662) e Verônica Cruz Soares
da Silva Raner (2268-4680/99976-2324); DIA
31: Suzane Martins Sales (2233-7251),

Pedro Assunção de Abreu (2538-1392) e
Marcia Brochado Severino da Silva(22814468/2201-8650); DIA 01: Dalva Regina
Bopsin (2543-8157/99607-7920), Cristina
Bertinotti (3563-6519/99876-8951) e Clovis
da Silva (99501-8897); DIA 02: Isa Cunha
de Barros (2548-1661/2259-8720) e
Claudinete da Conceição Castro (22951758); DIA 03: Fernanda Pinheiro de Macedo
(2603-4946/2601-7144), João Benincasa
Stallone de Lima(2146-4996/98423-9548),
Cátia Werner Selau e Viviane Paradela
Meneguelli de Azevedo (2557-5146); DIA 04:
Marianne Souza Victório Costa e Flávia
Rodriguez Cordeiro Lopes (3563-8348); DIA
05: Gisella Jacqueline Sullivan Wyant
(2266-1159) e Davi Benincasa Stallone de
Lima (2146-4996/98423-9548).
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: Rev. Eudir
Ferreira da Rocha, Cláudia Rocha, Rebeca
Rocha e Rayane Rocha, Anderson
Ferreira (covid - pedido encaminhado por
Débora Dourado); Helena Bocher (perdeu
o marido de covid e ela está com suspeita
da doença; pedido encaminhado por
Jorge); 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. Vitor Camarinha |
Próximo Domingo: Presb. Paulo Nascimento
Diácono: Hoje: Diác. Felipe Silveira e
Aureliano Dutra | Próximo Domingo:
Diác. Michel Jarque e Felipe Silveira.
Escola Dominical Adultos:
Hoje: Prof. Faustino Nascimento
Próximo Domingo: Profa. Lígia Portes Santos
ORAÇÃO DO MUNDO A DEUS
Querido Deus de amor,
Te pedimos com louvor,
Paz em nossas famílias,
Paz no mundo,
Apenas, paz.
Momentos difíceis,
Que assombram o nosso planeta,
Vem e vão,
Mas jamais se passarão,
Despercebidos por Ti.
Desejamos que o mundo se encha,
De carinho e bondade,
Amor e fraternidade.
Uns com os outros.
Filhos, maridos,
esposas e amigos.
Natureza divina,
Com respeito a tudo que Deus
Criou.
Dá-nos força e assistência,
Para seguirmos firmes na fé.
Pois o caminho da felicidade,
É infinito.
Cheio de cruzamentos,
Escolhas de momentos.
A serem bem vividos
Por nós.
Que façamos sempre as melhores
escolhas em prol da humanidade.
Ana Carolina Corval

DOUTRINAS DA BÍBLIA
Rev. Éber Lenz César

XIII. O REDENTOR DOS ESCOLHIDOS
Pergunta 21 - Que é o Redentor dos Escolhidos?
Resposta - O único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo
que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser
Deus e homem em duas naturezas distintas, em uma só pessoa, para sempre.
Pergunta 22 - Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Resposta Cristo, o Filho de Deus se fez homem tomando um verdadeiro corpo, e uma
alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da
virgem Maria, e nascido dela, mas sem pecado.
2. O único Redentor dos escolhidos é o Senhor Jesus.
• Ele “não veio para ser servido, mas para servir e dar a Sua vida em resgate
por muitos” (Mc10.45).
• “Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes
resgatados do vosso fútil procedimento... mas pelo precioso sangue... de
Cristo” (I Pe 1.17-19).
• “Não... sois de vós mesmos. Porque fostes comprados por preço” (I Co 6.1920; 7.23).
• “Fomos justificados... mediante a Redenção que há em Cristo...” (Rm 3.24).
Estas passagens tornam-se ainda mais significativas quando nos lembramos
de que, anteriormente à nossa redenção, éramos “escravos do pecado” (Jo 8.34);
Rm 6.17) e do próprio Satanás (At 26.18), um crudelíssimo senhor de escravos.
Jesus é o único Redentor dos escolhidos. “Não há salvação em nenhum outro...”
(At 4.12. Ver Jo 14.6; I Tm 2.5).
(Continua)

Igreja Presbiteriana de
Botafogo
1906-2020

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 30– 30 de agosto de 2020

O plano para transformar o mundo.
“ E disse-lhes : Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.” Marcos16:15
“ ...irmãos , orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada ....
e para que sejamos livres dos homens perversos e maus ...” 2 Tessalonicensses2:3,2a
.
Era um plano genial!!! Com várias etapas! Ótimo para quem gosta de viver momentos
com grandes emoções. Era assim: primeiro John, Carol e Aninha precisavam descobrir o que
vovó Dina gostaria de ganhar em seu aniversário. Vovó Dina era “antenada” e aprendeu a “se
virar” com os computadores. Mas gostava de sites de lojas. Qual a loja que ela mais amava?
Para isso, Aninha, bem esperta, sugeriu:
- O título do plano é: “PRESENTE PARA VOVÓ”. Vamos às etapas: o mouse do meu
notebook estragou. Vou pedir pra vovó Dina comprar... mas, indo para o computador, ela vai se
distrair com os sites das lojas que gosta. Aí, John chama vovó na cozinha pra fazer ovo frito bem
caprichado e demorado. Carol vigia a porta do quarto e eu “bisbilhoto” o histórico de navegação.
Vou descobrir alguma coisa, tenho certeza!”
Plano infalível da Aninha!!! Eram muitas etapas, divididas entre os três, mas todas
levariam até o único objetivo: presente da vovó Dina!! Se algum deles falhasse, nada daria certo,
não cumpririam o objetivo. E os irmãos concordaram:
“- Não tem erro!!! Legal!!!”
Todo plano tem etapas. E nenhuma delas é mais importante do que a outra. Elas
precisam ser cumpridas, porque, se pelo menos “umazinha” não for, as outras ficarão
prejudicadas. E, no plano de Deus para salvação dos homens não é diferente. O título
desse plano é: IDE E PREGUE O EVANGELHO PARA TODA A CRIATURA. Essa MISSÃO foi
dada pelo próprio Jesus e está escrita no livro de Marcos, lembram? Depois de sua
ressurreição, Ele apareceu aos onze discípulos demonstrando que venceu a morte, e deu
uma ordem para evangelização. Esses discípulos contavam com a ajuda de várias pessoas
que os sustentavam com orações, alimento, moradia, roupas e tudo o que precisavam.
Várias pessoas, com várias funções, com um objetivo apenas.
Todas as etapas missionárias são igualmente fundamentais. Aquele que ora, aquele
que contribui com o sustento da missão, o .que hospeda o missionário e a obra, e o que
transmite a Palavra. Todas essas pessoas são “MISSIONÁRIOS” cumprindo o plano IDE.
No plano da Aninha, o presente da vovó era o objetivo e, para que tudo desse certo houve
várias etapas além da necessidade do envolvimento dos três irmãos.
MISSÃO nada mais é do que um plano que tem como objetivo: transmitir os
ensinamentos de Deus para todas as pessoas. Isso vai transformar o mundo em um lugar
de paz e ordem. Quem sabe se você não poderá ser um instrumento nas mãos de Deus
para que se inicie um plano missionário? Há várias etapas, e você não precisa ser aquele
que vai para outras terras, para outros povos. Essa etapa existe e precisa ser cumprida!
Certamente sua oração, seu testemunho e sua contribuição podem ser etapas desse plano.
Qual é sua parte? Pense nisso!!!
Beijinhos, tia Ilda
(saiba mais em Mc 16 :14-19 ; Mt 4:18-22; 2 Ts 3:1-2 )

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 João Benincasa
1- SAUDAÇÃO: Bem vindos todos ! Deus está em toda parte!!!
Vamos louvar cantando a música que o João sugeriu?
2-CÂNTICO :Isabela e Inês - ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação para
crianças/APEC/vol. Verde nº3)
Alô! Alô! Aqui estamos nós!
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz.
Quietinhos vamos pois ficar , p’ra Bíblia estudar,
e aprender a Jesus amar.
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi
Nosso Deus é maravilhoso!! Vamos dizer isso para Ele?
4 -Leitura Bíblica no mês de agosto– Estevão– Salmos 34:1-8
5-Vídeo da professora Jeane Leão ( UCP Igreja Presbiteriana das Américas)
6-Versículo do mês de agosto para memorizar: Rafael (UCP da
Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara ), Lara
“Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado
o homem que nele se refugia.” Salmos 34:8
Relembrando: João 3:16- Ana Luisa (UCP da Igreja Presbiteriana
de Olaria) , Laura
7-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Daniel
8-Mensagem – tia Ilda
9-Vídeo da professora Jeane Leão ( UCP Igreja Presbiteriana das Américas)
10-CÂNTICO : Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria em Nova
Friburgo)- MISSIONARIOZINHO(Cânticos de Salvação para Crianças /azul-48/
APEC)

Posso ser um missionariozinho e falar de Cristo ao companheirinho
Posso trabalhar em minha escola
em minhas férias
em minha rua
em minha igreja
Manda-nos pois, Senhor
7- CÂNTICO: Letícia e Pedro- Visitante seja bem vindo!!
Oração do Pai Nosso- Tia Catarina
Benção pastoral – Rev. Cid Caldas
Uma semana abençoada para todos !!!

Aniversariantes de agosto/ setembro
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

TIA JÚLIA GRAMMÁTICO ( BERÇÁRIO/ CORDEIRINHOS)

01/09

JOÃO BENINCASA STALLONE DE LIMA

03/09

2 ANOS

DAVI BENINCASA STALLONE

05/09

9 ANOS

"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

