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AMOR NÃO CORRESPONDIDO

 Mt. 23:37-39

As grandes histórias de amor, sejam livros ou filmes, são baseadas em
contrariedades, idas e vindas, intrigas e todos os elementos que orbitam a relação.
Contudo, não há nada mais angustiante do que um amor não correspondido.

Jesus fala com o povo de Israel sintetizando na cidade de Jerusalém as
atitudes do povo escolhido para com o Cristo.

Jerusalém a capital, o centro religioso, a fonte de história da nação.
Jesus fala revelando verdades duras, mas que se caracterizam pela

caminhada e opções que Israel escolheu. Não se esqueça que estamos falando do
povo escolhido do Senhor. Este povo rechaçou a escolha feita por Deus e preferiu
seguir seus próprios caminhos. Mas, há lições que podemos aprender dessa
história.

Primeiramente, perceba que Jesus nos mostra a paciência de Deus. O povo
escolhido matou profetas, apedrejou mensageiros de Deus, mas Ele esperou
pacientemente pelo retorno aos seus braços. Nisso você aprende que Deus tem
paciência com você, espera seu tempo, lida com você e seu pecado e não o rechaça.

Vemos aqui também o amor incomensurável de Jesus pelo ser humano
que continuamente o chama para perto de Si. Continua se oferecer para salvar,
curar, transformar  dar uma nova vida e um novo sentido para a existência. É o
chamado de Jesus que você precisa aceitar ou equivocadamente rejeitar.

Jesus também nos mostra nosso caráter. Nosso pendor deliberado para o
pecado, mas Jesus não força a entrada em nossa mente e coração. É Deus bondoso,
gentil e carinhoso que quer ser amado. Quando falamos em rechaçar a Jesus,
estamos falando da escolha deliberada pelo pecado e por tudo aquilo que nos afasta
de Deus.

Mas não podemos nos esquecer que nossas escolhas têm consequência e
algumas, tem implicação eterna. Veja que no caso de Jerusalém, consequência
de seu afastamento de Deus, essa foi destruída no ano 70 d.C. Só ficaram ruínas.

Quem rejeita a Jesus está condenado ao desastre. Não porque Jesus os
pune, os rejeita, mas porque a vida sem Jesus, em nossas mãos é um desastre.
Precisamos de Deus, precisamos reconhecer Jesus e assumir nossa dependência
Dele.

Não viva um amor não correspondido com Jesus!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
28 NC – Coroação

Oração de Adoração e Louvor
48 NC - Amor e gratidão

CONTRIÇÃO

Leitura: Romanos 11:33-36
110-A NC – Crer e observar

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)

CONSAGRAÇÃO

221 NC - Um vaso de bênção
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Levanta-te brilha”
Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

Saudação aos visitantes
287 NC – Igreja, alerta!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Te louvarei

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 16:1-12

Cântico: A voz

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Emaús

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: Alto Preço

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 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 hoje, dia 23, às
16hs. Nessa oportunidade será o
mensageiro de Deus o Rev. Marcos
Agripino, Secretário Executivo da Agência
Presbiteriana de Missões Transculturais.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS
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 Cordeirinhos – 1 a 3 anos
Classe Sementinhas de Jesus – 3 a 5 anos
Classe Amigos de Jesus – 6 a 7 anos
Classe Unidos por Cristo – 8 a 9 anos
Classe 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 23: Maria de Lourdes de Almeida
(3413-5184), Felipe Eduardo Silva
Silveira (97904-8009), Eliane Cristina de
Freitas Santos Gouvêa (2495-4020),
Antônio de Oliveira Nóbrega (2295-0021),
Doracy Guimarães Arruda (2226-5086)
e Ana Clara Marques de Andrade (2568-
5501/99918-3059); DIA 25: Augusto

Pereira da Fonseca (3605-2004) e Márcia
Barbieri Ribeiro (Porto Alegre); DIA 26:
Maria do Amparo Batista (2552-5413); DIA

27: Victor Sathler Ogando Cunha.

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); 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. Esequias Sales
| Próximo Domingo: Presb. Vitor
Camarinha

Diácono: Hoje: Diác. Pedro Rocha e
Rogério de Andrade | Próximo Domingo:
Diác. Felipe Silveira e Aureliano Dutra.

Escola Dominical Adultos:
Hoje: Presb. Esequias Sales
Próximo Domingo: Prof. Faustino
Nascimento

RESILIÊNCIA

Aos que esperam no Senhor,
De todo coração,
O Reino vem!
O Reino vem!

Paraíso infinito,
De folhas verde eucalipto,

Àqueles que esperam,
Sentem a brisa suave nos corações.

Experiência de vida,
Que fortalece e consola.

Nasce com maturidade Cristã,
Para seguir firme na fé com mansidão.

Com amor e consolação,
Resiliência e gratidão.
A promessa de Deus,

Na tua vida virá.
Basta acreditar!

Pois, esperar no propósito de Deus
É a maior prova de amor,

De fé,
Resiliência,

E acima de tudo:
Gratidão pela vida que Deus 

Ofereceu para ti.

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.

Estamos estudando aquela seção do Breve Catecismo referente à grande doutrina
da Redenção. Não percamos de vista as subdivisões dessa doutrina:

• a eleição
• o pacto da graça
• a pessoa e obra do Redentor
• a aplicação da obra da redenção pelo Espírito Santo
• as bênçãos da Redenção

Nesta e na próxima lição, estudaremos a pessoa e a obra do Redentor.

1. Que é um redentor?

Redenção é livramento mediante o pagamento de um preço; redentor é
aquele que paga o preço; resgate é o preço pago. em Israel, se uma pessoa vendesse
uma propriedade por razão de empobrecimento, um resgatador, parente seu, em
melhores condições, podia resgatar a propriedade (Lc 25.25ss). Os escravos também
podiam ser resgatados mediante um processo de redenção ou pagamento de um
resgate (Lv 25.47-49). Um homem condenado à morte podia resgatar a própria vida
dando em troca tudo o que lhe fosse exigido (Êx 21.29-30). Essas leis referentes ao
resgate são o pano de fundo sobre o qual o Novo Testamento coloca a obra de
Cristo, particularmente Sua morte na cruz.

                  (Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 29– 23 de agosto de 2020                                                                                                                                                       

                  Como falar para multidões?  
“Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas 

da sua doutrina;” Mateus 7:28 
“E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas  

as nações .” Mateus 24:14 
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1906-2020 

            O anúncio precisava ser dado. Todos os alunos precisavam saber a data e o horário da 
festa da primavera. E essa era a melhor comemoração da escola! Muitas barraquinhas, 
comidinhas excelentes, o famoso churrasquinho do Seu Fábio e a deliciosa maçã do amor que a 
D. Ângela fazia todo ano. Mas, como avisar todo mundo? O anúncio precisava ser eficiente para 
que todo o bairro pudesse participar da festa. Se o aviso não alcançasse todo mundo, a festa não 
teria o mesmo sucesso de sempre. Qual seria o meio de comunicação que conseguiria atingir o 
maior número de pessoas?  
  
            Hoje em dia é mais fácil responder essa pergunta. Todo mundo sabe que 
as comunicações evoluíram muito. Alguma notícia da Noruega chega para nós, 
no Brasil, em pouquíssimos segundos. Se estiver chovendo no Japão, se as 
escolas da China tiveram aulas hoje, se houve um incêndio na Inglaterra, se o 
parque da Disney fechou, se a moda em Paris é andar de patins ou se tem um 
novo filme do Homem Aranha em Nova York, tudo isso chega rapidinho ao 
nosso conhecimento. Deus nos deu inteligência e ela tem sido usada para 
fabricarmos tudo que facilita a nossa vida. Por isso podemos contar com a 
internet que pode ser acessada até nos telefones celulares. Isso é muito bom. E 
está ajudando bastante nesses tempos onde não temos como sair de casa por 
causa do novo corona vírus. Dá pra estudar e trabalhar dentro das nossas casas. 
A internet tem ajudado até na hora da adoração a Deus. Não precisamos deixar 
de prestar o nosso culto, não é?  
          Teve um momento muito interessante na vida de Jesus neste mundo. A 
Bíblia conta que um dia Jesus viu “as multidões”. Uma multidão já deve ser um 
monte de gente, mas as multidões deve ser gente à beça.  Mas, com o poder que 
só o filho de Deus teria, Jesus se assentou, os discípulos se aproximaram, e Ele 
começou a ensiná-los. Mas... e as multidões ??? Esses ensinamentos de Jesus 
ocupam 3 capítulos do livro de Mateus , mostrando que Ele falou , falou , falou ... 
muuuitooo. E as multidões também ouviram. Todos ficaram maravilhados. Só 
Jesus tem o poder de se comunicar, sem microfone e sem internet com 
multidões. Deus nos deu inteligência e com ela a internet foi criada, para nos 
ajudar em muitas coisas. Com ela podemos contar do amor de Deus para 
multidões. Não estamos sozinhos. É só impressão. Então vamos aproveitar 
nosso culto e nossa EBD pela internet e ficar maravilhados!      Bjos, tia Ilda      
(saiba mais em Mateus 5 a 7/  Mateus 28:18-20)            

(saiba mais em Mateus 5 a 7/  Mateus 28:18-20)            

 



 
 

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 Marco e mamãe Ana Carolina   
1-1- SAUDAÇÃO: Bem vindos todos ! Mais um domingo, juntos  
na presença de Deus, pela internet. Deus está em toda parte!!!  
 Vamos louvar cantando a música que o Marco sugeriu? 

  

2-CÂNTICO: Letícia e Pedro – TRÊS PALAVRINHAS  

Três palavrinhas só, eu aprendi de cor 
Deus é amor! Tralala lala lala 
Duas palavrinhas só, eu aprendi de cor 
Jesus salvou! Tralala lala lala 
Uma palavrinha só, eu aprendi de cor 
Ressuscitou!  
Jesus Cristo é nosso Salvador! ( bis) 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Lara 
 Vamos dizer ao nosso Deus como Ele é maravilhoso!! 
4 -Leitura Bíblica no mês de agosto– Beatriz– Salmos 34:1-8 
 
5-Vídeo da professora Jeane Leão ( UCP Igreja Presbiteriana das Américas) 
 
6-Versículo do mês de agosto para memorizar: Ana Raquel(UCP da 
 Igreja Presbiteriana de Brás de Pina e Parada de Lucas ), Maria  
     
 
 
   
Relembrando: Salmos 136:1- Pedro  
6- CÂNTICO: Letícia e Pedro- Visitante seja bem vindo!! 
 
7-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Heloisa 
 

8-Mensagem – tia Ilda 
 

9-CÂNTICO :Isabella e Inês- CRISTO ESPERANÇA (Musical de Natal - O 

plano de Deus- Mig e Meg faixa 6 ) 

Cristo é esperança, Cristo é esperança;  
Ele é quem nos satisfaz  
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz.  
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim.  
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 
                            Oração do Pai Nosso- Tio Indiomar                            
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
                    Uma semana abençoada para todos !!!     

                                    Aniversariantes de agosto 

     "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 

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  

“Oh! Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado 

o homem que nele se refugia.” Salmos 34:8 
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