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OLHANDO PARA FRENTE

Mt. 24:3

Pronto! Agora os discípulos finalmente deram sinais de que estavam
entendendo o que Jesus dizia – “Quando sucederão estas coisas?”

Há pessoas que passam a vida sem olhar o futuro, sem perceber os sinais
que estão diante de si, por isso são surpreendidas o tempo todo. Como se a vida
fosse uma tábula rasa onde tudo sempre partisse do zero. Por outro lado, há outros
que não acreditam num amanhã. Aqui se faz. Aqui se paga e a vida se esgota
nisso.

Mas há um terceiro grupo que acredita que a história é cíclica o que foi, o
que passou vai voltar e assim sucessivamente. Os estoicos criam em períodos
fixos. Crísipo de Solos, um filósofo grego que foi um dos maiores expoentes do
estoicismo dizia: “O mundo volta a recompor-se em uma ordem idêntica à anterior. As
estrelas voltam a mover-se em suas órbitas, cada uma leva a cabo sua revolução em
um período igual ao anterior, sem a mais mínima variação. Passarão pelas mesmas
experiências e desenvolverão as mesmas atividades. Cada cidade, aldeia e campo
voltará a existir, tal como era antes. E esta restauração do universo não se dá uma só
vez, antes se repete muitas vezes; de fato, volta a suceder durante toda a eternidade.”

Que desesperada vida essa que nos amarra numa pedra e não nos deixa ir
adiante, não há progresso, nem dela podemos escapar!

Jesus nos faz olhar além, enxergar a eternidade, perceber que há um futuro
para o qual caminha toda a criação. Jesus está falando da Parousia (vinda). Palavra
que descreve o Seu retorno – A segunda vinda em autoridade e poder.

Este capítulo fala muito disso, mas nos faz pensar em dois grandes efeitos
ao pensarmos nessas palavras de Jesus.

Primeiramente, registra e destaca o fato de que Jesus Cristo é o grande
triunfo final. O crucificado é o Senhor de tudo e de todos. Seu reinado está
estabelecido e não há outro nome sobre o nome de Jesus. Ele é Senhor! Ele é o
Senhor!

Segunda coisa que essas palavras de Jesus nos fazem aprender é a
necessidade de expansão da nossa cosmovisão: A história tem uma meta. Ela
segue em frente para um objetivo. Sua vida segue um curso que lhe levará a
linha de chegada. A história não afundará num caos; não se repetirá
indefinidamente; não lhe permitirá voltar para purgar seus erros e pecados.
Caminhamos para a consumação de todas as coisas.

O futuro apontado por Jesus não é da destruição absoluta, mas a certeza do
estabelecimento do governo universal e eterno de Deus!

Aqui, antes de fazermos a leitura de todo o capítulo,  já brota a grande questão
existencial – em que futuro estamos apostando as nossas vidas?

Estamos vivendo como cidadãos da eternidade ou como sobreviventes de
um futuro inexiste?

Só você, suas atitudes, suas palavras e suas crenças podem responder essas
perguntas. Por enquanto....

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

379 NC – Petição pela pátria
Oração de Adoração e Louvor
376 NC - Intercessão pela pátria

CONTRIÇÃO

Leitura: Ezequiel 33:1-9
156 NC – Confiança em Deus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

145 NC - Refúgio verdadeiro
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Ficarás onde estás?”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

Saudação aos visitantes
306 NC – Fidelidade na luta
Bênção Apostólica
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Incomparável

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 18:15-20

Cântico: Emaús

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Rei do meu coração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: Poder pra salvar

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.

SEMANA DA PÁTRIA
A Semana da Pátria acontece em torno do
dia 7 de setembro, data em que se
comemora oficialmente a Independência
do Brasil no ano de 1822. O apóstolo Paulo
falando a Timóteo disse: “Antes de tudo,
pois, exorto que se use a prática de
súplicas, orações, intercessões, ações de
graças, em favor de todos os homens, em
favor dos reis e de todos os que se acham
investidos de autoridade, para que vivamos
vida tranquila e mansa, com toda piedade
e respeito.” (1Tm 2:1-2) Perceba que Paulo
não está dizendo que, como membros do
Corpo de Cristo, devamos ter compromisso
político com quem quer que seja, mesmo
porque a Igreja não nos pertence – Ela é
de Cristo e Ele é o Cabeça da Igreja. Nos
convida a clamar a Deus pela nossa nação.

Assim façamos nesta semana. Ao lermos
a passagem bíblica que diz: “Feliz a nação
cujo Deus é o SENHOR, e o povo que ele
escolheu para sua herança.” (Sl 33:12) Não
nos deixemos enredar por aqueles que
utilizam a fé para seus fins, ainda que
cheios de boa intenção. Somos desafiados
a, pautados pela Palavra de Deus, viver
sobre o pilar da ética para superar uma
cultura nefasta que é contramão da
transparência e da honestidade. Não
coloque adjetivos nessa palavra, nem a
oriente politicamente, pois assim estaria
caindo no mesmo erro daqueles que se
valem da fé para prevalecer.

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.

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.

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



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 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 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 06: Pablo Deleon Neves Ferreira
(3872-5294); DIA 07: José Gabriel
Porciúncula, Lucio Torres Gallindo (2265-
3079) e Rodrigo Freitas Nepomuceno
(2591-0042); DIA 08: Daniella Martins
Jarque (2558-0328); DIA 09: Kleiton Braz
Pereira; DIA 11: Wandreus Ferreira
Barreto (2427-0611); DIA 12: Celia
Guimarães Nunes e Aureliano
Gonçalves Dutra(3083-7677).

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: 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. Paulo
Nascimento | Próximo Domingo: Presb.
Mário Filipe

Diácono: Hoje: Diác. Michel Jarque e
Felipe Silveira | Próximo Domingo: Diác.
Joaber Sales e Leonardo Medeiros

Escola Dominical Adultos:
Hoje: Profa. Lígia Portes Santos
Próximo Domingo: Presb. Eduardo
Gouvêa

PÁTRIA!

Jesus de Nazaré,
Jesus de Belém,
De todos os cantos,
Norte, sul,
Leste e oeste também.

Jesus de amor,
Que acolhe a dor,
Não importa a etnia,
Raça ou cor.

Jesus que honrou,
Por você e por mim.
Tua pátria amada,
Parentes e afins.

Pode ser Terra natal
Ou adotiva.
De ligação de valores,
Afetos, histórias,
Culturas ou amores.

Honre a tua pátria.
Teus pais e teus irmãos.
Tua casa e morada.
Ame de coração.

Um bom patriota,
É aquele que vê
Beleza, esperança e
Mudança.

E acima de tudo,
Confiança.
Nos caminhos que Deus
Proporcionou a você.

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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                                           Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030 
                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 31– 06 de setembro de 2020                                                                                                                                                       

    Vamos construir um Brasil melhor? 
               “Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras... não tendo indignidade nenhuma que  
                                                  dizer a nosso respeito.” Tito 2:7a, 8b 
                “... pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, 
                                        como também diante dos homens.” 2 Coríntios 8:21 
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1906-2020 

         Marcos tocou a campainha do apartamento do Sr Souza. Semana passada, na Escola 
Dominical, ele aprendeu que a missão da Igreja de Cristo é fazer discípulos e ficou tão envolvido 
com essa lição que quis compartilhar. Lembrou-se do Sr Souza , seu vizinho ,e  resolveu conta-lo 
do amor de Jesus.Até separou uma Bíblia para presenteá-lo no final. Mas...  
         - O que você quer Marcos? Não foi suficiente jogar pedra na minha janela, pintar meu 
gatinho com tinta azul, sujar meu carro com graxa e colocar chiclete na minha caixa de correio? 
Não posso acreditar que você seja cristão! Suas atitudes não são boas! Vá embora! 
            IH! “Sujou...” O Sr Souza não quis ouvir falar de Cristo, e Marcos tem uma parcela de 
culpa nisso. Terá que ser muito sábio para encontrar uma maneira do Sr Souza acreditar que ele 
está mudado, e que não é mais o mesmo menino. O Sr Souza tinha razão: Marcos só fazia 
besteira... Furou a fila do cinema, pichou o muro da escola e chutou a cesta de lixo. Não 
respeitava as autoridades... Isso é ser um bom cidadão?             
            Existem várias maneiras de transmitir a Palavra de Deus. Muitas vezes, nossas 
atitudes podem falar mais alto revelando se somos ou não cristãos. Deus nos ensina a 
prestar mais atenção na justiça, a sermos bons cidadãos. Nós não vivemos sozinhos neste 
mundo! Vivemos com pessoas que conhecemos muito, com pessoas que não conhecemos 
tanto assim e algumas que nem conhecemos. Os segredos para vivermos em paz uns com 
os outros e em uma sociedade justa e igual para todos são: o respeito ao espaço e à vida 
do outro, o cumprimento dos nossos deveres e a garantia dos nossos direitos. 
           A Bíblia conta a história de um israelita, Daniel e seus três amigos (Hananias, Misael 
e Azarias). Eles moravam em Jerusalém e acreditavam em Deus. O Rei Nabucodonosor, da 
Babilônia, invadiu Jerusalém e quis levar para sua terra os israelitas jovens, inteligentes, 
fortes e nobres para ensinar ao povo da Babilônia sua cultura e sua língua. Esses quatro 
amigos foram escolhidos, mas, lá na Babilônia, em todo tempo e em qualquer situação 
(mesmo no perigo) eram reconhecidos como pessoas diferentes, com boas atitudes, puros 
de coração, que escolhiam sempre o caminho do bem, educadíssimos, gentis. Eram 
verdadeiramente pessoas de Deus 
              Nós temos direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à segurança, à saúde. Nós 
também temos deveres, e isso nos torna cidadãos. E a cidadania é construída dia após dia, 
convivendo uns com os outros, com o meio ambiente e com Deus. A falta de cidadania 
leva a guerras e custa a liberdade de muitos. E a liberdade é um direito, lembra? Mas nós, 
que já temos Cristo em nosso coração, temos que lembrar que somos cidadãos aqui deste 
mundo, mas também somos cidadãos do céu. Vamos demonstrar que Jesus está em 
nosso coração e construir um Brasil melhor?  
                          Uma boa semana da Pátria para todos, tia Ilda. 

 (saiba mais em Daniel1:1-21/ Tito2:1-10 / 2Timóteo3:10-17 )                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

OREMOS 
PELO NOSSO  
BRASIL!!! 
 



 
 

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- SAUDAÇÃO: Todos são bem vindos no nome do Senhor!!! 

Estamos alegres com sua presença pela internet! Vamos louvar 
 a Deus? Vamos louvar cantando a música que o Marco sugeriu? 

  

2-CÂNTICO : Pedro e Leticia- GRANDE E LARGO  

Grande e largo 
O amor de Jesus e grande e largo 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria  
 Nosso Deus é maravilhoso!! Vamos dizer isso para Ele? 
 
4 -Leitura Bíblica no mês de setembro– Pedro– Salmos 148:1-5 
5-Versículo do mês de setembro para memorizar: Beatriz  
     
 
 
   
Relembrando: Salmos 136:1 – Helena Arruda 
                                               - Isabela Brito (UCP da Igreja Presbiteriana  
                                                                             do Jardim Guanabara ) 
                                                - Valentina (UCP da Igreja Presbiteriana  
                                                                                              Adonai) 
6- CÂNTICO: Letícia e Pedro- Visitante seja bem vindo!! 
 
7-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Brenda 
Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir que esteja conosco 
sempre. Também vamos orar pela vida dos aniversariantes de setembro.  
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

10-CÂNTICO : Isabella e Inês - Firme vou ficar – (Cânticos de Salvação 

 para Crianças /azul-35/ APEC)  
Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer.  
Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. ( BIS) 
Firme sim, firme sim, firme vou ficar! (BIS) 

                   
                       Oração do Pai Nosso- Tio Fábio                             
                          Benção pastoral – Rev. Diego Stallone 
                    Uma semana abençoada para todos !!!     
 

                           Aniversariantes de setembro 

     "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 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  

“Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, 

todas as terras.” Salmos 96:1 
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