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MENTIRAS

E FRIEZA ESPIRITUAL

Mt. 24:4-5/11-13
Da descrição das coisas que aconteceriam, Jesus deixa os discípulos
atônitos, como nós também ficamos quando acompanhamos uma história e somos
surpreendidos em saber que a trama dos anos revelam coisas, pessoas e situações
que não gostaríamos de saber e/ou enfrentar. Mas essa é a vida.
Assim, Jesus chama os discípulos, convive com eles, os ensina, lhes permite
ver e ouvir as mensagens, curas, libertações e toda a dinâmica ministerial do
Mestre. Mas é preciso olhar para frente e ter a capacidade de entender que a vida
é dinâmica; entender que os homens e suas atitudes revelam verdadeiras
intenções.
Jesus continua a chamar a atenção dos discípulos para olhar além, mas
também para exercer uma observação crítica sobre a realidade e o que se desenha.
A pior coisa que existe é um povo que é incapaz de perceber os sinais que
demonstram para onde se caminha.
No texto de hoje, Jesus faz destaca o cuidado necessário com o ensino das
coisas de Deus e como deve estar o coração daqueles que seguem a Cristo. Pois
essas coisas continuam a ameaçar o futuro da Igreja.
Nos versículos quatro e cinco Jesus chama a atenção para o fato de que os
falsos líderes produzem grandes perigos para a Igreja. Como caracterizar um falso
líder?
Falsos líderes são autocentrados, pois se preocupam em propagar as suas
ideias, não a verdade de Jesus Cristo; querem as pessoas reunidas aos seu redor;
querem adesão a sua forma de ser e pensar. Como consequência, na verdade são
propagadores de divisão, pois se não é feita a vontade deles, se apressam em
dividir o povo que busca a Deus. O verdadeiro líder cristão procura se parecer com
Cristo. Jesus diz: “Fiquem atentos, porque enganadores surgirão”.
Mas Jesus chama a atenção nos versículos onze a treze, além dos falsos
profetas, para a reação que tomará o coração de muitos. Serão enganados, a
iniquidade se multiplicará e o amor esfriará.
Paulo nos chamou a atenção que o amor jamais acaba, mas....Leia 1
Coríntios 13. O reinar da iniquidade e do pecado, esfria amor; a desesperança,
esfria amor. Por outro lado, o antigo hino nos ensina:
“Onde há amor, os montes cairão.
Onde há amor, a noite dia será.
Onde há amor, tudo tem solução,
Pois Deus está onde há amor.”
Preste a atenção porque Jesus está dizendo que assim será. Ele nos prepara
para a realidade que vivemos e aquela que enfrentaremos.
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
Saudação e Acolhimento
167 NC - Cristo, esperança nossa
Oração de Adoração e Louvor
24 NC - Convite ao louvor

Cântico: Vim para adorar-te
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO
Leitura: Mateus 18:21-35
97 NC – Súplica do redimido
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Inês Rufino: “Os seus intentos”

CONTRIÇÃO
Leitura: Romanos 14:1-12
Cântico: Isaías 53
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO
31 NC - Providência de Deus (na redenção)
Oração Diaconal de Dedicação

CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Ele continua sendo bom
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO
Coro Marcello Ganter: “Pela graça e o primor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

EDIFICAÇÃO
Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA
224 NC – Consagração
Saudação aos visitantes
Bênção Apostólica
Tríplice Amém

DESPEDIDA
Cântico: Rei das nações
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

REUNIÕES DA SAF
A Diretoria da SAF dá conhecimento de
suas próximas reuniões no próximo dia
26 de setembro, sábado:
Reunião da Diretoria – 15hs
Reunião da Executiva – 16hs
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.

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.

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.

COFRINHOS MISSIONÁRIOS
No domingo passado começamos a
receber os cofrinhos missionários.
Continuamos recolhendo os cofrinhos
que trarão as ofertas que enviaremos
para a Junta de Missões Nacionais.
Vamos também ser suporte na obra de
evangelização.

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.

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.

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 DEP. 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 03
de outubro, 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 14: Pilar Barreiro Barbosa (Vigo/
Espanha) e Tiago Szendrodi Dourado
Teixeira (3559-3553); DIA 15: Amanda
Vieira Victório; DIA 17: Ivoney Salles
Ferreira (2535-3938/99602-5413), Edyr
Soares Custódio (99365-6380) e Jorge
Sarito da Silva Leite (2543-0039); DIA 19:
Ruth Rodrigues Barreiro (Vigo/Espanha),
Aline Ribeiro Alves Silveira (97904-8009)
e Paula Braga Ribeiro (98170-4335).

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.
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: Diác. Antônio
Nóbrega, Claudia Giordano Barbosa,
Clemente Fontenele (filho da Natália),
Cleube Anay de Oliveira (câncer), Clóvis
Scliar (marido da Elzi Scliar), Cristina
Helena Primo da Silva, Dulcineia Pires,
Eliane Cristina Soares, Francisco
Antônio (Primo Ligia Portes), Gerusa
Leite Weston, Glaucia Maranhão, Jaira
Botelho Moura, José Eduardo Nucci (filho
do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos
Muniz, Nely Gomes (Esposa do Arlindo
Gomes), Newton Martelotta, Otávio
Fernandes da Silva Filho, Peggy Barbetta
Soares, Roberta (neta do Diácono Baía,
grávida da Sol, que precisará passar por
uma cirurgia no coração assim que
nascer), Rogério dos Santos Gil (saúde),
Stila Borges Coelho de Sousa e Thor
Barros (Neto da Isa).
3. Enfermos da COVID-19: Rev. Antonio
Dusi e sua esposa Andrea, Emerson
Martins (covid; filho da Sonia), 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. DESEMPREGADOS;
7. GRATIDÃO.
8. 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: Hoje: Presb. Mário Filipe |
Próximo Domingo: Presb. André Ribeiro
Diácono: Hoje: Diác. Joaber Sales e
Leonardo Medeiros | Próximo Domingo:
Diác. Felipe Silveira e Faustino
Nascimento
Escola Dominical Adultos:
Hoje: Presb. Eduardo Gouvêa
Próximo Domingo: Prof. Glauco Wamburg

PLANO

MELHOR

Jesus amigo,

De coração,
Trouxe a paz eterna
E a salvação.
Jesus amigo,
Graça e amor.
Querido Santo,
Levou a minha dor.
Jesus amigo,
Me dera vida,
Salvação,
Honra e glória.
Paz terrena
Nos últimos dias.
Lavou minha
Humilde alma
Com o sangue do cordeiro.
Assim, a verdadeira paz,
Estás, no paraíso dos céus,
Quando o avistei.
Sobretudo, o abracei.
Para a vida eterna!
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.
3. As duas naturezas do Redentor.
O Redentor é um só, mas Ele tem duas naturezas, uma divina e outra humana
(Reveja a resposta do Breve Catecismo à pergunta 21). Este é “o grande mistério da
piedade”, Deus manifesto em carne (I Tm 3.16). Está além da compreensão humana.
DIVINDADE
A divindade de Jesus tem sido negada por descrentes e por teólogos antigos
e modernos. todavia, é claramente ensina na Bíblia.
• Jesus é chamado Deus (Jo 20.28; Tt 2.13)
• Jesus possui atributos divinos: eternidade (Hb 13.8), onipresença (Ef 1.23),
onisciência ((Jo 16.30), onipotência (Mt 8.26s), imutabilidade (Hb 13.8),
santidade (Lc 1.35).
• Jesus dizia ser o Filho de Deus, igual a Deus (Jo 5.18; 14.7-9).
• As obras de Jesus testificam que Ele é Deus (Jo 5.35; 10.37-38).
• Há testemunhos humanos significativos de que Jesus é Deus (Jo 1.34;
Mt 16.16).
• Jesus foi e é adorado como Deus e recebe honra e culto devidos unicamente
a Deus (Jo 5.23; 9.38. Ver At 10.25-26; 14.18; Ap 22.8-9).
HUMANIDADE
No começo do Cristianismo, alguns duvidaram da humanidade de Jesus.
No presente, ninguém a questiona seriamente.
• Jesus teve um nascimento humano, ainda que necessariamente
sobrenatural (Mt 1.18ss; Lc 1.30ss; 2.1ss; Gl 4.4).
• Jesus teve um desenvolvimento humano (Lc 2.40,52).
• Há referências explícitas ao corpo físico e à alma de Jesus (Lc
24.39; Mt 26.38).
• Jesus sentiu fome, sede, cansaço etc (Mt 4.2; 8.24; Jo 19.28). Além disso,
Jesus “foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem
pecado” (Hb 4.15).
• Jesus foi identificado como homem (Jo 1.30; Rm 5.15).
• Jesus sofreu e morreu; seu sangue foi derramado (Hb 2.18; 5.7,8).
(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS
Boletim Dominical – ano 5 nº 32– 13 de setembro de 2020

Vamos encontrar a diferença?
“ Se o Senhor não edificar a casa , em vão trabalham os que a edificam;... ”
Salmos 127:1a
.
Vocês já brincaram do jogo dos sete erros? É um jogo de atenção. Observando
atentamente duas figuras, que parecem iguais, temos que encontrar sete pequenas
diferenças, que geralmente estão bem disfarçadas. Hoje vamos fazer um exercício
parecido, mas com duas cenas de uma mesma história bíblica que tem duas diferenças
importantes. Quero saber quem descobre quais as duas diferenças. Vamos lá? É a mesma
história que envolveu três amigos pescadores, Simão Pedro, Tiago e João.
CENA 1- Mas, que noite inútil! Uma trabalheira, sem resultado nenhum. Tentamos pescar a
noite toda e nada!!! Tiago me ajude a lavar e dobrar essas redes.
- Estou indo Simão! Estou ajudando João a puxar o barco para a praia. Foi uma noite
diferente mesmo. Nenhum peixe...
- Tantos anos como pescador, sei direitinho a melhor época do ano para uma boa
pesca, o lago de Genesaré é um ótimo lugar, mas acho que dessa vez me enganei...Não entendo
como isso aconteceu...Eu sou muito experiente... É Tiago, não sei como vou explicar para meus
fregueses, quando vierem buscar o pescado de “Simão, o grande pescador”...
- Ainda mais agora , quando eu e meu irmão João acertamos nossa sociedade nesses
dois barcos com você , Simão.
CENA 2- Posso entrar em seu barco Simão? Preciso falar com essa multidão que está na praia,
mas vai ser melhor se eu ficar mais distante um pouco, dentro do barco, afastado da margem.
- Claro, amigo e Mestre Jesus!É UMA HONRA!
(E dali, de dentro do barco, Jesus falou com a multidão da praia. Quando terminou...)
- Agora, meus caros, joguem as redes para pescar!
- Pescar o que????? Passamos a noite tentando, jogando rede... Tem certeza Jesus?
Ok, mas só porque o Senhor está dizendo... 1,2 .e 3! Rede na água! Agora é só... puxar... puxar...
Tiago, João, me ajudem!!!! Está muito pesada, não aguento puxar sozinho!!! Que maravilha!!!
Quanto peixe!!!
Os pescadores Simão Pedro, Tiago e João eram experientes, sabiam a melhor
época e o melhor local para pescar e tinham bons equipamentos: barcos e redes de boa
qualidade. Então, qual seria a diferença entre as duas cenas? A diferença é que, nada
disso foi suficiente para um bom resultado, uma boa pesca. A diferença foi a presença de
Jesus na cena 2. Quando vamos fazer qualquer coisa na nossa vida, precisamos conversar
com Deus e, entendendo se é da vontade dEle , pedir que nos abençoe com sua presença.
“ Com Cristo no barco TUDO vai muito bem” .Com Ele em nosso coração também .
Bjo Tia Ilda
(saiba mais em Mateus 4:18-22/ Lucas 5:1-11/ Salmos 127)

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 Daniel
1- SAUDAÇÃO: Bem vindos, no nome do Senhor!!!
Vamos aproveitar a dica do Daniel e louvar a Deus?
2-CÂNTICO : Leticia- É BOM JESUS NO CORAÇÃO!
É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis)
Andar com Ele , juntinho dEle .
É muito bom ter Jesus no coração!
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Brenda
Nosso Deus é maravilhoso!! Vamos dizer isso para Ele?
4 -Leitura Bíblica no mês de setembro– Laura– Salmos 148:1-5
5-Versículo do mês de setembro para memorizar: Daniel, Maria Luisa
“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor,
todas as terras.” Salmos 96:1
Relembrando: Salmos 27:1 – Clara
- Maria
- Maria (UCP da Igreja Presbiteriana
do Parque Royal- Ilha )
6- CÂNTICO: Letícia e Pedro- Visitante seja bem vindo!!
7-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria Luisa ( Malu)
Vamos orar pela vida dos aniversariantes de setembro e
agradecer a Deus pelas bençãos.
8-Mensagem – tia Ilda

10-CÂNTICO : Pedro e Letícia- Pedro, Tiago, João no barquinho

Pedro, Tiago, João no barquinho (3X)
No mar da Galiléia
Jogaram a rede, mas não pegaram peixe(3X)
No mar da Galiléia
Jesus mandou jogar do outro lado(3X)
Do mar da Galiléia
Puxaram a rede cheia de peixinhos(3X)
No mar da Galiléia
Oração do Pai Nosso- Tia Ana Carolina
Benção pastoral – Rev. Cid Caldas
Tenham todos uma semana de paz!

Aniversariantes de setembro
TIA JÚLIA GRAMMÁTICO (CLASSE CORDEIRINHOS)

01/09

JOÃO BENINCASA STALLONE DE LIMA

03/09

2 ANOS

DAVI BENINCASA STALLONE

05/09

9 ANOS

OLÍVIA DOS SANTOS HERINGER

13/09

12 ANOS

TIAGO SZENDRODI DOURADO TEIXEIRA

14/09

10 ANOS

PILAR BARREIRO BARBOSA

19/09

11 ANOS

TIA ALINE SILVEIRA ( CLASSE CORDEIRINHOS )

19/09

TIA ANA LÚCIA CALDAS ( SEMENTINHAS DE JESUS)

28/09

"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

