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INFERNO DA PROCRASTINAÇÃO

Mt. 24:42-51
Uma das grandes lutas que as pessoas enfrentam nesse tempo é a
procrastinação. Assoberbadas por tantos afazeres, obrigações, aborrecimentos,
imposições, tarefas e outros tendemos a ceder a tentação de deixar para depois.
Lutamos entre o importante, urgente e necessário. Aí deixamos coisas para depois.
O nome disso é procrastinação – Adiar ou deixar algo para depois. O problema da
procrastinação é que, invariavelmente, resulta em stress, sensação de culpa,
perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as
suas responsabilidades e compromissos.
A suma da palavra de hoje, expressa no texto é exatamente essa –
procrastinar as decisões e atitudes em relação a vida espiritual. Este texto mostra
o resultado das atitudes daqueles que não consideram o dia e a hora da Vinda de
Cristo.
Jesus está nos ensinando que toda a vida cristã precisa ser uma constante
preparação para a vinda de Jesus. Preparo para viver a plenitude do Reino de
Deus.
Viver sem estar alerta é caminho de desastre e esse alerta se traduz em
expectativa da glória e da alegria de ver vencido e subjugado todo mal e da vida
plena na presença do Senhor.
O maior engano é pensar que ainda há muito tempo. Afinal de contas, mais
de dois mil anos se passaram e até agora, nada. Ledo engano. Veja que na parábola
é exatamente essa a reação do servo. A enganosa certeza de que seu senhor não
voltaria logo.
Fale a verdade, no fundo temos uma crença, ainda que subconsciente, de
que isso não é para o nosso tempo. Exatamente esse pensamento é a mais perigosa
das ilusões. Pois, quem pensa e age assim, não cuida de si, não lida com suas
limitações, não trata seus maus pensamentos e pecados, não busca santificação
(“sem a qual ninguém verá a Deus”).
Procrastinação espiritual é caminho de morte. Se procrastinar já adoece a
vida, imagina a vida espiritual.
Procrastinar é falhar no cumprimento do dever, por crer que ainda há tempo.
Cumprir o seu dever como mulher e homem de Deus é o que Jesus nos alerta e
chama de “estar pronto” para o Dia da Vitória.
Aqueles que cumprem o seu dever vão se regozijar quando Cristo voltar e,
portanto, a Sua volta não é uma preocupação, mas a consumação do anelo da
alma.
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
Saudação e Acolhimento
03 NC – A Igreja em adoração
Oração de Adoração e Louvor
56 NC – Ações de graça e súplica

Cântico: Rei meu
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO
Leitura Alternada: Apocalipse 7:9-17
132 NC – Vivificação
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONTRIÇÃO
Leitura: Mateus 5:1:12
Cântico: Te Conhecer
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO
61 NC – Ações de graça
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO

CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Porque Ele vive
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Tantas coisas belas”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

Mensagem: Rev. Cid Caldas
DESPEDIDA
267 NC – Precioso sangue
Saudação aos visitantes
Bênção
Tríplice Amém

DESPEDIDA
Cântico: Louvemos ao Senhor
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 NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
No dia 26 de novembro, quinta-feira, às
19hs teremos o Culto de Ações de Graças
em nossa Igreja. Estamos chegando na
época de agradecermos a Deus pelas
bênçãos recebidas ao longo do ano.
Precisamos fazer isso para percebermos
como Deus tem agido em nossas vidas
e, assim com gratidão, adorarmos a
Deus. Todos nós precisamos nos
inscrever para podermos participar.
Adotaremos o mesmo procedimento que
estamos realizando nos Cultos
Matutinos. Ligue para a Igreja (terçafeira ou quinta-feira) e reserve sua vaga.
É preciso dizer que é para o Culto de
Ações de Graças.

SACOLA DE NATAL
Já chegamos a 68 sacolas de natal. Nosso
alvo é distribuirmos 100 sacolas de natal..
Essa é uma histórica iniciativa da SAFBotafogo. Precisamos ainda levantar
doadores para as 32 sacolas que faltam.
O valor da sacola de natal é R$ 100,70.
Você pode depositar na conta da Igreja,
mas não se esqueça dos centavos, pois é
isso que identifica como uma doação para
sacola de natal. Mas não se esqueça,
ligue para Gláucia Heier (99206-7277)
para registrar seu nome e o beneficiário,
aquela família para quem você deseja
oferecer a cesta de natal.
CULTOS PRESENCIAIS
Continuamos com nossos Cultos
Matutinos de forma presencial. Não se
esqueça que é preciso fazer inscrição
semanalmente. A Igreja foi preparada
para receber, com segurança, todos
aqueles que vêm adorar ao Senhor.
Nunca é demais lembrar que todos
precisamos seguir as orientações da
Junta Diaconal e da Comissão de Saúde.
“E perseveravam na doutrina dos
apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações.” (At 2:42)
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)

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 07
de novembro, 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 01: Terezinha Santos Alves, Amaro
Delpino Lopes (2553-3790), Carine Silva
Manhães (2256-1430/2255-5713), Rev.

Cid Pereira Caldas (99618-7528), João
Pessoa Lacet Montenegro (2557-9484) e
Lícia Salgado Vilardo (2236-5935); DIA 03:
Manoela Chaves de Albuquerque (25428218) e Marcos de Barros Munis (22956738); DIA 04: Joaber Manhães Sales
(3988-8392/99698-3953), Ricardo da
Costa dos Santos Alpha (2208-0362/
2258-0308) e Debora Regina
Nepomuceno da Silva (2591-0042); DIA
05: Igor Portella Ferreira Barros (31811176), Sophia Portella Ferreira Barros
(3181-1176) e Rogério César de Almeida
Ribeiro; DIA 07: Glauco André Fonseca
Wamburg (3281-6658) e Maria Luisa de
Almeida Leite (3442-1901).
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), Gabriela
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, Rogério dos
Santos Gil (saúde), Stila Borges Coelho
de Sousa e Thor Barros (Neto da Isa).
3. Enfermos da COVID-19: 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: 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
01/11: Presb. Vitor Camarinha | 08/
11: Presb. Eduardo Gouvêa
Diácono
01/11: Diác. Faustino Nascimento,
Pedro Rocha, Rogério de Andrade e
Aureliano Dutra | 08/11: Diác. Jorge
Sarito, Joaber Sales, Thiago Leite e
Felipe Silveira
Escola Dominical Adultos:
01/11: Presb. Esequias Sales
08/11: Prof. Faustino Nascimento
Comissão de Saúde:
01/11: Célia Caldas e Afia Mendes
08/11: Raquel Boy e Tagore
Comissão de Som:
01/11: Marcos Victório | 08/11:.Luiz Felipe

NATUREZA DE DEUS

Rosas,
Margaridas,
Orquídeas e
Tulipas!
Tudo é obra do Senhor!
Deus de amor,
Que acolhe na alegria
E na dor.
Natureza divinal,
Que desabrocha
No despertar do dia!
A natureza de Deus
Acolhe o filho amado,
A ser celebrado
Feliz!
Admirado!
Assim como nos jardins do Éden,
Deus proverá ao homem justo
Tudo necessário para a vida.
Com alegria e gratidão
Nunca faltará,
Inspiração, amor e devoção!

Ana Carolina Corval

O FRUTO DO ESPÍRITO
Rev. Éber César

III. ALEGRIA
Alegria no Senhor
A alegria de que a Bíblia nos fala é alegria no Senhor. O rei Davi escreveu
muitos salmos de alegria e exultação. O motivo da alegria é sempre o próprio
Senhor e os seus gloriosos feitos.
• Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração... Alegrar-me-ei e exultarei em ti...
(Sl 9.1-2).
• A minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação (Sl 35.9).
• O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Filipos:
• Alegrai-vos no Senhor; outra vez digo, alegrai-vos (Fp 4.4).
• Quando, por um decreto de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor trabalhou as
circunstâncias e pôs fim ao exílio dos judeus em Babilônia, estes
testemunharam, dizendo:
• Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres (Sl 126).
Os cristãos podem e devem dizer o mesmo, com muito mais razão. Deus tem
operado grandes coisas em suas vidas, a começar por sua salvação.
Alegria duradoura
Muitos há que ainda procuram alegrar-se com as riquezas e os prazeres
do mundo. A alegria que experimentam, porém, é ilusória e efêmera; facilmente
se transforma em tristeza, frustração e angústia. A alegria verdadeira e perene é
a do Senhor; é produzida em nossos corações pelo Espírito Santo quando cremos
em Cristo e o recebemos como nosso Salvador e Senhor.
O crente está sujeito a tristezas ocasionais e circunstanciais (Sl 119.136;
Mt 26.28; At 20.19; I Pe 1.6). Mas, sendo um crente, tem sobejos motivos para
alegrar-se, mesmo quando as circunstâncias são adversas. As próprias provações
tornam-se motivo de toda alegria porque aumentam a fé e a perseverança, e o
fazem perfeito e íntegro, em nada deficiente (Tg 1.2-4). O Espírito está com ele para
ajudá-lo a superar as tristezas da vida e fixar seus pensamentos no Senhor, no
seu amor, na sua salvação, nas grandes coisas que ele tem feito, e nas suas
promessas.
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
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Luzinhas no gramado da fazenda.
“Disse Deus: Haja luz; e houve luz. E viu Deus que a luz era boa...” Gênesis1:3-4a
“Vós sois a luz do mundo... Assim brilhe também a vossa luz diante dos
homens.. ” Mateus 5:14a e 16a

De todas as coisas legais da fazenda, o melhor era ficar observando o jardim
durante a noite. Quando as luzes se . apagavam e o céu estava bem escuro,
começavam a aparecer umas luzinhas sobrevoado o gramado. Priscila assustava a
irmã Dani dizendo que eram seres de outro planeta, mas vovô Olavo logo fazia a
surpresa mais legal das férias: trazia uma daquelas luzinhas dentro de um vidrinho e
mostrava quem, de fato, fazia aquele festival de pequenas luzes. O responsável era
um pequeno inseto marrom, que durante o dia nem chamava a atenção, mas que à
noite se destacava por causa da luz que emitia do seu corpo.
E, depois dessa demonstração toda, é claro, vovô Olavo devolvia o bichinho
para a natureza respeitando a criação de Deus e mantendo o espetáculo.

“Vós sois a luz do mundo...”

Mateus 5:14a

O que podemos enxergar na escuridão?
Num lugar escuro, não encontramos nossas coisas, não vemos onde as
pessoas estão, podemos tropeçar, nos machucar, cair em buracos, ir para
lugares errados, perigosos... corremos riscos. Não vale a pena! O melhor é...
acender as luzes . Quando lemos o texto da Bíblia sobre a criação do mundo, no
livro de Gênesis, vemos que o primeiro a “acender as luzes” foi nosso Deus. No
primeiro dia da criação, de uma forma inteligente, nosso soberano criador
ordenou: “Haja luz!” Já pensou se Ele tivesse, em primeiro lugar, criado os
animais? No escuro?
A luz é muito importante e torna tudo mais fácil. Um ambiente bem
iluminado pode ficar mais arrumado, limpo, organizado. Se há luz, há mais
segurança e também a tranquilidade de sabermos por onde pisamos.
Jesus disse que nós, seus discípulos, somos a luz do mundo. E disse
que essa luz não pode ser escondida, .que deve brilhar diante dos homens, para
que Deus seja glorificado através de nós. Isso significa que, se temos Jesus em
nosso coração e procuramos fazer o que Ele nos ensina, as pessoas vão
reconhecer que somos de Deus, através das boas obras que fazemos nesse
mundo onde tantas coisas ruins acontecem.
Não é fácil reconhecer os vaga-lumes à noite no gramado da fazenda?
Bjos iluminados, tia Ilda
(saiba mais em Gênesis 1:1-5 / Mateus 5:13-16 )

LITURGIA:
Prelúdio: Davi Benincasa 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!!
1- SAUDAÇÃO: Que bom que já é domingo e estamos

10 – CÂNTICO – Hino 396 HNC Graças pelo aniversário
Um ano mais de vida
Guardou-vos o Senhor!
E deu-vos fiel guarida
No seu divino amor.
De coração dai graças
Ao vosso eterno Pai!
Pois mais um ano passa,
A Deus mil graças dai!

juntos!!! Bem vindo no nome do Senhor!!
2- CÂNTICO: Isabella 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: Brenda e Matheus
: Nosso Deus não é maravilhoso? Vamos dizer isso a Ele!!!
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Felipe- Salmos 37:3-7
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Esther
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e
a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14:6
6- Vídeo da tia Jeane ( Igreja Presbiteriana Américas)
7-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria
Quantas bênçãos na semana !! Vamos agradecer? Também
pelos aniversariantes de novembro!
8-Mensagem – tia Ilda

9—Homenagem pelo aniversário do Rev. Cid Caldas

Oração do Pai Nosso- Tia Julia Grammatico
Benção pastoral – Rev. Cid Caldas
Tenham todos, uma semana de paz!

Aniversariantes de novembro
MARIA LUISA DE ALMEIDA LEITE ( MALU)

07/11

TIA ANGELA GRAMMÁTICO ( SEMENTINHAS DE JESUS )

15/11

LAURA BARCELOS CIMINELLI

18/11

TIA MARCELA LEITE ( BERÇÁRIO/CORDEIRINHOS)

20/11

ESTHELLA ROSA MONTEIRO

25/11

7 ANOS

10 ANOS

7 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

