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O TERROR DAQUELES QUE NÃO OUVEM A JESUS

Mt. 24:15-22

Esse texto é assombrador! Não gostamos de coisas assim. Queremos ouvir
boas palavras, mensagens que nos inspirem, mas a verdade nua e crua, não
gostamos de ler, ouvir ou saber.

Jesus fala aqui de forma explícita quais seriam as consequências do
caminho que o povo escolhido escolheu. Não por punição de Deus, como muitos
podem pensar, mas o fruto, a consequência de suas próprias decisões.

Talvez você possa dizer: “E se eles fossem avisados?” Foi exatamente isso
que Deus fez ao longo da história de Israel através de profetas e, agora, através do
Filho de Deus encarnado, Jesus.

Pois Jesus começa esse texto exatamente falando da mensagem que o
profeta Daniel já havia falado.

Ninguém sabe exatamente o que é o “abominável da desolação”. Essa frase
é encontrada nas palavras de Daniel (11:31 e 12:11). Fala da abominação que
destruidora que se deu no templo.

Jesus está dizendo que, aquilo que aconteceu por volta do ano 170 a.C,
quando Antíoco Epifanes capturou Jerusalém e profanou o templo e tentou
erradicar a religião judaica, voltaria a acontecer e foi exatamente o que aconteceu.

Dessa vez não surgiria um Judas Macabeus para libertar, agora seria
devastação total. Jesus dá conselhos práticos e a história mostra que não foram
ouvidos por Israel.

Flávio Josefo, historiador judeu, conta como foi o cerco a Jerusalém e a
destruição do templo no ano 70 d.C. Mortos por todos os lados, fome incontrolável
que levou os sitiados de Jerusalém a cometerem canibalismo. Quando finalmente
os romanos entraram em Jerusalém ficaram aterrados pelo que encontraram.

Josefo conta que foram mortas 1 milhão e 100 mil pessoas e 97 mil foram
levados como escravos. Um povo que não ouviu a voz de Deus!

Perceba que não só você e eu precisamos de sabedoria que Jesus nos oferece,
mas as nações também precisam. Por isso precisamos ser zelosos no voto que
recolhemos às urnas. Não podemos discutir apaixonadamente sobre este ou aquele
candidato. Lembre-se que maldito o homem que confia no homem. Mas é preciso
buscar, da parte de Deus, discernimento na hora da escolha daqueles que
governam.

Também precisamos orar pelos que governam. Cuidado, não caia não
tentação de achar que “orar pelos que governam” é validar, apoiar ou reconhecer
seus atos. Na verdade, é pedir a Deus que tenha graça e misericórdia sobre nós.
Você encontra inúmeras história na Bíblia que nos mostram que Deus usa os
governantes para seus propósitos.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

104 NC – Linda melodia
Oração de Adoração e Louvor
35 NC – Adoração e súplica

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Isaías 5:1-17
112 NC – Rica promessa

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Feminino: “Jesus és rei”

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

CONSAGRAÇÃO

319 NC – Obreiros em Marcha
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Sobre esta Rocha”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

225 NC – Dedicação pessoal
Saudação aos visitantes
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ao erguermos as mãos

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 21:33-46

Cântico: Tu sondas

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Digno é o Senhor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: A paz do 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.

INSCRIÇÕES PARA O CULTO
MATUTINO
Para todos os cultos, a cada semana, é
preciso fazer sua inscrição. Você tem
duas opções: 1. ligar para a Igreja às
terças ou quinta; 2. Mandar um zap para
o pastor.
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)

COFRINHOS MISSIONÁRIOS
Continuam a chegar os cofrinhos
missionários. Nosso povo está trazendo
as ofertas que enviaremos para a Junta
de Missões Nacionais. Vamos também
ser suporte na obra de evangelização.

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 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 04: Ruth Léa da Silveira (2543-9201),
Arthur Santucci Rocha (2244-5556) e
Hannah Feuser dos Santos Rodrigues
(EUA); DIA 05: Paulo Winter Moreira (24)
99919-7365, Rebeca Oliveira Ferreira
(2614-0097) e Julia Regis de Medeiros
(99103-6881); DIA 06: Leandro Chaves da
Fonseca (2539-5416/99456-7914), Jorge
Fonseca (2552-9051), Djanir Coutinho da
Silva (2762-9140/99361-1742) e
Faustino do Nascimento Filho (3215-
3981/99397-0596); DIA 07: Julia Marie
Theunissen (3215-5981/99273-4648) e
Neyde Staccioli (2543-8389); DIA 09:
Raphael Fernandes Nóbrega (3831-
7898/98052-5051) e Gabriela Manhães
Nóbrega (3831-7898/98052-5051); DIA

10: Solange Nascimento Mendes Ribeiro
(3860-3789/99471-2921) e Glaucia
Souza Gomes (2275-8226).

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, 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
04/10: Presb. Esequias Sales | 11/10:
Presb. Paulo Nascimento

Diácono
04/10: Hoje: Diác. Joaber Sales, Pedro
Rocha e Jorge Sarito | 11/10: Diác.
Marco Aurélio, Leonardo Medeiros e
Thiago Leite

Escola Dominical Adultos:
04/10: Prof. Faustino Nascimento
11/10: Profa. Ligia Portes Santos

Comissão de Saúde:
04/10: Célia Caldas e Raquel Ribeiro
11/10:.Mário Filipe e Afia

Comissão de Som:
04/10: Marcos Victório | 11/10:.Luiz
Felipe

A PRESENÇA DE JESUS ACABA COM A SOLIDÃO

Nos desertos da vida,
A solidão é um caminho.
Porém, Jesus ali está,
Para lhe transportar
A uma vida de paz,
Sob todas as circunstâncias.

Um preenchimento espiritual,
Paz inabalável e estável,
Ancorada pelo véu divino.
Luz que completa o mundo,
Solidão que jamais alcançará,
O Servo fiel e temente a Ele.

Quem procura Jesus no coração,
Jamais dará espaço a solidão,
Cheios do Espírito Santo,
Almas alimentadas,
Amaduradas pela palavra.
Firmadas na fé.

Assim Jesus salva,
Das solidões terrenas,
Dos corações amargurados,
De mortes pequenas.

Para um filho de Deus,
Basta o amor do Senhor,
Para preencher com amor,
A vida de batalha ou dor.

Acreditando N’Ele,
Tudo pode, tudo crê.
Casas inundadas pelo Espírito do amor,
De Deus, nosso criador! 

Que a sua vida e a sua casa sejam
preenchidas por esse amor de Jesus
Cristo.

Amém!
Ana Carolina Corval



O FRUTO DO ESPÍRITO

Rev. Éber César

O Espírito Santo

Desde a ascensão de Cristo, os cristãos não têm podido mais caminhar
com ele, ouvir seus ensinos, observar suas ações e reações e, assim, aprender
com ele. Pelo menos, não como os cristãos que o acompanharam durante o seu
ministério terreno. Jesus Cristo não está mais aqui, está no céu (Hb 1.3). Todavia,
ele não nos deixou sós, sem ensino, sem correção, sem um Guia. Antes de partir,
ele prometera: “Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Auxiliador, o Espírito da
verdade, para ficar com vocês para sempre (...) Ele está em vocês e viverá em vocês
(...) O Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de
tudo o que eu disse a vocês (...)  (Jo 14.16,17,26;16.8,13,15).

Quando cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador e Senhor, o
Espírito Santo, também chamado Espírito de Cristo, vem habitar em nós. Este é
o dom do Espírito Santo prometido no Velho Testamento e referido por Jesus na
passagem acima citada e em At 1.4-5. Os cristãos são templo ou santuário do
Espírito Santo (I Co 6.19).

O fruto do Espírito

O Espírito de Cristo nos faz cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus (II
Co 3.18; Rm 8.29). Ele faz todas aquelas coisas que Jesus prometeu que ele faria,
e mais: produz em nós o chamado fruto do Espírito: amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio (Gl
5.22-23).

Há outras listas de virtudes cristãs no Novo Testamento, mas esta é a
mais conhecida e citada, e traz a essência do caráter de Cristo, que o Espírito
quer formar em nós.

Note que o texto fala de fruto do Espírito, no singular, indicando que as
virtudes referidas são como uvas de um mesmo cacho. Elas são produzidas juntas,
simultaneamente. Note também que é o Espírito que faz a obra, mas com o nosso
assentimento e cooperação. Como podemos cooperar com o Espírito? Lendo e
estudando cuidadosamente a Palavra de Cristo; ouvindo atentamente a pregação
da Palavra; orando e mantendo comunhão espiritual com Cristo e com os irmãos;
louvando a Deus com orações e cânticos espirituais; lendo boa literatura cristã;
obedecendo à Palavra...

 A Bíblia nos adverte contra o perigo de fazermos o contrário disto: resistir
ao Espírito ou às suas intervenções em nossa vida (At 7.51); apagar o Espírito ou
desconsiderar a ação do Espírito (I Ts 5.19); entristecer o Espírito (Ef 4.30).

Nos estudos seguintes, vamos refletir sobre cada uma das virtudes que
constituem o chamado fruto do Espírito e sobre como podemos ser mais e mais
parecidos com Jesus Cristo.
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                                   Botafogo  
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 35– 04 de outubro de 2020                                                                                                                                                       

           UMA RELAÇÃO BASEADA NO RESPEITO . 

         “Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há autoridade  
           que não proceda de Deus; e as autoridades que existem foram por ele instituídas.“  
                                                 Romanos13:1a  
        “Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo” Efésios 6:1  

          “Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei.” 1 Pedro 2:17 “ 
       
. 
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1906-2020 

               Da cozinha vinha um cheirinho de comida gostosa. Certamente a mãe do Marcelinho 
estava cozinhando algo muito saboroso. Mas, quando ele chegou à mesa... 
               - Sério, mãe? Eu tenho que comer cenoura? Mas cenoura é cor de abóbora e eu não 
gosto dessa cor... E está cortada em rodelinhas e eu fico tonta só de olhar as rodelinhas... Tem 
vitamina A que é bom para vista? Então não preciso comer. É só passar no olho.  Você está 
ficando nervosa? Ok. Calma, mãe! Se você está dizendo, eu obedeço... UAU!!!! Que delícia, 
preparada na manteiga! Adorei!Valeu, minha chefa!!!!  
 
               Em nossa vida temos vários lideres (autoridades) e a Bíblia nos ensina a respeita-
los. A começar por Deus, que é a autoridade maior (suprema), seguida pela autoridade 
familiar (papai, mamãe, parentes adultos), a escolar (professores, diretores, 
coordenadores), no trabalho e até nossos governantes. As autoridades merecem respeito 
pela grande responsabilidade que têm. Nem todas as autoridades são brilhantes, mas 
devemos orar por elas e fazer o que podemos para ajuda-las a fazerem um bom trabalho. A 
Bíblia nos ensina que a maior autoridade que existe é a de Deus. Nosso respeito maior 
deve ser sempre a Ele e Suas leis. Também aprendemos na Bíblia que, nesse mundo, 
todas as demais autoridades foram constituídas por Ele. Por isso, é nosso dever respeita-
las. Mas, as autoridades também cometem erros porque todos nós somos humanos, e 
humanos cometem erros.  
              Respeito significa tratar pessoas com honra e dignidade, mesmo quando não 
concordamos com elas. É um erro pensar que, respeitar as autoridades significa gostar de 
injustiças. O respeito por outras pessoas não significa concordar ou participar de coisas 
erradas. Apenas precisamos mostrar o certo, aquilo que está na Bíblia, de maneira 
respeitosa, procurando não tratar ninguém mal. 
              Jesus nos ensinou sobre o respeito ás autoridades. Deus constituiu Maria, para 
que fosse sua mãe e o educasse. Na festa da Páscoa, Jesus, então com doze anos, foi até 
Jerusalém com seus pais. Ele se separou da caravana e estava no Templo conversando 
com os doutores da Lei. Maria e José ficaram ansiosos procurando por ele. Conseguiram 
encontrá-lo no Templo e foram buscá-lo. Jesus não precisava voltar com Maria e José, 
afinal era o filho de Deus! Mas a Bíblia conta que Jesus “desceu com eles para Nazaré; e 
era-lhes submisso”. Ou seja, Jesus foi obediente e reconheceu a autoridade de Maria e 
José sobre ele nesse mundo. 
          O respeito às autoridades é muito importante para uma vida de paz. Bjos , Tia Ilda 

(saiba mais em Romanos 13:1-7 / 1 Pedro 2:11-17 / Lucas 2:39-52 ) 

 



 
 

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!! 
                   
1- SAUDAÇÃO: São todos bem vindos, no nome do Senhor!  
 

2- CÂNTICO : Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria em Nova 
Friburgo)- Os livros da Bíblia 
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juizes, Rute, Samuel, 
Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias Ester, Jó, Salmos, 
Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e 
Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, 
Ageu, Zacarias, Malaquias 
Os trinta e nove livros então, do Velho Testamento, aqui estão 
 
Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, 
Efésios, Filipenses, Colossences, Tessalonicences, Tessalonicences, Timóteo, 
Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, João, João, Judas e 
Apocalipse de João 
Os vinte e sete livros então do novo testamento aqui estão 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Rebeca ( UCP da Igreja Presbiteriana da 
                       Praia da Bica – Ilha do Governador) 
 Nosso Deus é maravilhoso!! Vamos dizer isso para Ele? 
 
4-Cântico visitante seja bem vindo! - Pedro e Leticia 
 
5-Leitura Bíblica no mês de outubro– Davi– Filipenses 2:5-11 
6-Versículo do mês de outubro para memorizar: Beatriz 
     
 
 
   
 
Relembrando: Salmos 27:1 – Daniel 
                                             - Maria Luisa (Malu) 

7-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria Luisa ( Malu) 
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos e pela vida dos  
aniversariantes de outubro.  
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9--CÂNTICO : Tagore- EU PRECISO DE VOCÊ  

Eu preciso de você, você precisa de mim 
Nós precisamos de Cristo até o fim ( BIS ) 
Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar ( BIS) 

   
                     Oração do Pai Nosso- Tia Claudia ( Cacau)                            
                          Benção pastoral – Rev. Diego Stallone 
                    Tenham todos uma semana de paz! 

                          
                                  Aniversariantes de outubro 

     "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 

TIA MARIANE ( UNIDOS POR CRISTO) 01/10  

TIA JULIA RÉGIS (JUVENIS POR CRISTO) 05/10  

TIA BÁRBARA VELLOSO ( SEMENTINHAS DE JESUS) 23/10  

TIO INDIOMAR ( COORDENAÇÃO GERAL) 29/10  

TIA CLAUDIA GRAMMÁTICO (CACAU- CORDEIRINHOS) 30/10  

“... buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.” 

Mateus 6:33 
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