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DEUS NÃO NOS ABANDONOU

Mt. 24:6-8/29-31

Fazia parte do pensamento judaico a ideia do Dia do Senhor como
o ideal de futuro. Era claro para eles que Deus interviria na história e
transformaria a realidade estabelecendo a paz, a verdade, julgando os
opressores e dando cabo do mal.

Este texto está permeado de figuras que descrevem este futuro,
mas é preciso ter cuidado para não ceder a tentação de tomá-las
literalmente. É preciso se concentrar nas verdades que elas expressam.

Elas nos dizem que Deus não abandonou Sua criação, o mundo.
Muito pelo contrário. Seu plano se desenvolve e se cumpre e o cenário
é o mundo. Deus é Deus de presença e não de abandono. Creia nisso e
vida essa verdade na sua vida. Deus intervêm para desenvolver seu
plano de salvação.

As imagens também nos ensinam a não desanimar mesmo que o
mal grasse, pareça aumentar e estar sem controle. Não se esqueça
que essa aparente degradação total são os últimos estertores do mal
que já foi vencido por Jesus. Este é, na verdade, um prelúdio do que
virá.

O que Jesus está mostrando com as figuras expressas neste texto
é a segurança da ação inequívoca de Deus. Não podemos esquecer da
grande verdade que Deus governa o mundo com justiça e misericórdia
e Seu plano é salvação, não fazer destruir o que Ele criou. Ideias de
destruição vem do inimigo de nossas almas que veio para “roubar, matar
e destruir”.

Apesar da dureza de vida que levamos em ter que lidar com o mal,
a maldade, a corrupção, a violência, a destruição da terra, violência
contra o ser humano, violência contra a consciência, violência contra o
planeta e toda sorte de mal que a mente humana é capaz de conceber,
não podemos esquecer, as sempre lembrar que DEUS NÃO TE
ABANDONOU. Ele é presente e cuida de nós.

As verdades aqui descritas devem produzir em nós esperança e a
certeza de que nosso Deus é Deus de amor, mas também é Deus de
justiça. Sua graça e misericórdia não afasta Sua justiça. Precisamos
lembrar disso e proclamar essa verdade!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

04 NC - Culto à Trindade
Oração de Adoração e Louvor
50 NC - Sangue precioso

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 20:1-16
110 NC – A vida com Jesus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Masculino: “Segurança e Alegria”

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

CONSAGRAÇÃO

184 HE - Não sou meu
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Escrito em Vermelho”
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
260 NC – Amor que vence
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Coro Masculino: “Olhando para Cristo”

Saudação aos visitantes
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Eu vejo a glória

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Filipenses 1:21-30

Cântico: Eu escolho te louvar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Deus é Deus

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Bênção antiga

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.

CORO MASCULINO
O Coro Masculino de nossa Igreja
completa seu primeiro ano de existência
adorando ao Senhor no culto dessa
manhã. São três abençoadoras músicas.
Duas delas são arranjos de hinos feitos
para o Coro, pelo Maestro Ruy
Wanderley, a pedido de Eulita Rufino.
Louvamos a Deus pela existência do Coro
Masculino e rogamos que sigam em
frente neste abençoador ministério.

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.

RETORNO DO CULTO MATUTINO
PRESENCIAL
No domingo dia 27 de setembro, às
10h30min retomaremos ao nosso Culto
Matutino de forma presencial também.
Manteremos a transmissão do culto ao vivo
pelas mídias sociais. O Conselho contou
com a colaboração da Comissão de Saúde
e da Junta Diaconal para a elaboração de
um protocolo de segurança para o retorno.
Atendendo aos decretos municipal e
estadual, a presença está limitada a 30% da
capacidade do templo com o distanciamento
obrigatório de 1,5 metros. Assim, teremos a
disponibilidade de 45 lugares por culto.
Condições para participação:
1. Estar com máscara ao chegar e durante
todo tempo que permanecer no espaço da
Igreja;
2. Higienizar as mãos nos dispenseres de
álcool gel disponíveis ao lado de todas as
portas da Igreja;
3. Fazer inscrição e receber a confirmação
– A inscrição deverá ser realizada pelo
telefone da Igreja (2295-0699) às terças e
quintas no horário comercial, ou através
do whatsApp;
4. Recomenda-se que pessoas que estejam
indispostas ou que apresentem sinais de
febre, tosse e dificuldade de respirar não
participem do culto presencial, sendo
indicado buscar assistência médica.
5. Recomenda-se que pessoas acima de
60 anos ou pessoas com comorbidades
(e.g. doenças cardíacas, pressão alta,
diabetes, etc.) participem dos cultos de
forma virtual, evitando a presença física
no santuário. Contudo, não impediremos
àqueles que, inscritos regularmente,
vierem ao culto;
6. Ao chegar à Igreja sua temperatura
será aferida;
7. A entrada na igreja só se dará pela porta
central;



8. A saída da igreja só se dará pelas portas
laterais;
9. Recomenda-se evitar o contato físico,
abraços ou beijos entre irmãos e irmãs.
10. Cumpra todas as orientações da Junta
Diaconal e da Comissão de Saúde que
estará de plantão todos os domingos.
11. Não teremos programação presencial
para crianças, por isso, adotaremos o
mesmo protocolo de não termos, ainda,
programação para elas. Com dor e saudade,
precisamos agir assim;
12. Deve-se respeitar a distância e o
posicionamento/marcação dos assentos
disponíveis no templo, em função do
decreto estadual e da prefeitura da cidade
do Rio de Janeiro.
13. As portas do santuário devem
permanecer abertas durante todo o tempo
de culto, a fim de garantir a circulação de
ar dentro do santuário
14. Recomenda-se liberar o templo
imediatamente após o término do culto,
utilizando-se das portas laterais. Deve-se
evitar também a socialização de irmãos
em outros ambientes da igreja antes,
durante e após o culto.
15. Nossas reuniões durante a semana
(reunião de oração, oficina, estudo bíblico
e outros) também continuarão suspensas.

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

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 20: Dâmaris Cristina de Araújo
Gomes, Laodice Maria de Macedo (2226-
6785/97260-2575), Bianca Puglia Lima
(98170-7616) e Sergio Henrique de Oliveira
Machado (3597-8886); DIA 21: Samuel
Rufino de Souza (2541-2244) e Fernanda
Ribeiro Winter Moreira (2542-4636/
98286-8550); DIA 23: Francisco Marques
de Souza(9638-1574) e João Marcelo
Marques de Andrade(2568-5501/99918-
3059); DIA 24: Alfredo Martins Nucci(2295-
8409) e Guy Hermínio Rocha(2244-5556);
DIA 25: Severino José da Silva e Vicente
Vasquez Filho(2246-4545); DIA 26: Juliana
Teixeira Gomes(2542-0869) e Osvaldo
Gonçalves Moraes(2286-3768).

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 à 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),
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: Hoje: Presb. André Ribeiro |
Próximo Domingo: Presb. Eduardo Gouvêa

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

Escola Dominical Adultos:
Hoje: Prof. Glauco Wamburg
Próximo Domingo: Presb. Esequias Sales

Amanhecer

Nasce o dia,
O Sol brilha.

Expectativas se iniciam,
Para uma nova vida.

Pode ter tido ira,
Tristeza

Ou alegria.
Porém, tudo se renova

No raiar do dia.

Como uma flor
Que desabrocha.

Rosas,
Tulipas,

Orquídeas
E margaridas.

São orvalhos de esperança,
Júbilos de amor,

Deus de promessas e
Oportunidades de louvor.

A cada dia,
Um novo dia.

Um novo ciclo.
Do amanhecer firmado
Num Deus de esplendor.

Ana Carolina Corval



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

XIII. O REDENTOR DOS ESCOLHIDOS

4. A necessidade das duas naturezas do Redentor.

Nestes tempos modernos, muitos cristãos, e alguns que se dizem
evangélicos, não creem nas duas naturezas de Cristo. Creem somente na sua
humanidade. Todavia, se Cristo não foi e é homem e Deus, Ele não pode ser nosso
Redentor.

• Jesus tinha de ser homem para representar-nos no Pacto da Graça,
cumprindo, por nós, a exigência da obediência, inclusa neste pacto (Rm
5.18-19; I Tm 2.5); para tomar sobre Si os nossos pecados, morrer por
nós, e, assim, resgatar-nos da escravidão e da culpa do pecado (Is 53.3-
6; Rm 5.6-8); para   experimentar nossos sofrimentos e tentações e,
assim, como “misericordioso e fiel sumo sacerdote”, socorrer-nos quando
passamos por estas dificuldades  (Hb 2.17-18; 4.15-16); para ser um
exemplo perfeito para nós, Seus  seguidores (Jo 13.15; Fp 2.5; I Pe 2.21).

• Jesus tinha de ser Deus para poder fazer os milagres que fez durante o
seu ministério terreno (Jo 5.36; 10.25; 14.11) e os que ainda faz em
nossas vidas (Hb 13.8; Fp 4.13); para atender nossas orações ou
intermediá-las (Jo 14.13-14); para ser o Senhor de vivos e mortos (Rm
14.9); para ter toda a autoridade, no céu e na terra (Mt 28.18); e para
voltar, no final dos tempos, e, com toda essa autoridade, reunir os salvos,
à direita, os perdidos, à esquerda, e dizer àqueles: “Vinde, benditos de
meu Pai...”, e a estes: “Apartai-vos de mim, malditos...” (Mt 25.31-34,41).

Avaliação.

Que é o único redentor dos escolhidos? Que é redenção, redentor e resgate?
Cite duas passagens bíblicas que comprovam que Jesus é o Redentor. Cite duas
provas bíblicas da divindade de Jesus e duas de Sua humanidade. O que Jesus
homem significa para você? O que Jesus Deus significa para você? Você crê em
Cristo como seu único e suficiente Redentor?
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    O espírito de equipe.  
 “Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação; pois com tais 

sacrifícios, Deus se compraz.” Hebreus 13:16 
       
. 
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                Que desafio legal! Eram muitas montanhas! Todos da equipe estavam 
animados! Escalar os picos mais altos, sentir o vento suave das árvores, ver tudo bem 
pequenininho lá embaixo, estar bem perto das nuvens... Para quem gosta das alturas, 
são as melhores sensações da vida! Mas todo cuidado e atenção são necessários 
porque o montanhismo é um esporte onde podem acontecer acidentes graves. Por 
isso é preciso fixar os pontos de segurança nas paredes de pedra e usar os 
equipamentos básicos como: cordas, sapatilha para escalada e capacete.  
                 A equipe de alpinistas saiu de madrugada, o dia estava prometendo um céu 
bem azul, e uma escalada tranquila. Célia e François amavam essas trilhas e desafios, 
por isso checaram tudo, se os equipamentos estavam bem ajustados. 
                Estava tudo indo bem, mas, no meio da subida houve uma dificuldade a ser 
ultrapassada. Para chegar a um platô precisariam montar uma corda fixa como 
corrimão, se segurar forte na corda e um a um, colocando o pé numa saliência da 
pedra, apoiar o amigo que vinha atrás.  O montanhismo pode ser praticado sem 
equipe, sozinho. Mas Célia e François tinham amigos nesse esporte e o mais legal nas 
escaladas era isso: o espírito de equipe.  Saber que não está sozinho e que terá o 
apoio do amigo na hora da dificuldade. 
 

                   Na Bíblia, no Novo Testamento, há uma história verdadeira que fala do 
espírito de equipe. Nessa história aprendemos que , em algumas ocasiões, 
precisamos da ajuda do amigo para alcançar  um objetivo. Jesus estava 
ensinando numa casa em Cafarnaum. Muita gente se ajuntou nesta casa, dentro 
e fora dela. A porta ficou bloqueada pelas pessoas e ficou muito difícil para 
todos chegarem perto de Jesus.  
                 Cinco amigos tiveram uma ideia, que só daria certo se tivesse a 
participação de todos. Se pelo menos um deles não tivesse cooperado, nada do 
que planejaram teria dado certo. Um deles precisava ser curado , pois era 
paralítico, não andava. O plano foi o seguinte: cordas foram amarradas no leito 
do paralítico, um buraco foi feito no teto da casa, e por ali, desceram a cama do 
paciente justamente no local onde Jesus falava.   
         Jesus mediu a fé dos amigos pelo espírito de equipe que demonstraram.  E 
houve a cura do paralítico, que levantou, pegou a maca e foi pra casa louvando a 
Deus.                                                                                    Bjo,  Tia Ilda    
 (saiba mais em Mateus 9:1-8/Marcos 2;1-12/ Lucas 5:17-26)                         

 



 
 

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 Matheus e mamãe Katy   
1- SAUDAÇÃO: Bem vindos, no nome do Senhor!!! 
 
2- Vídeo da tia Jeane (Igreja Presbiteriana das Américas)- álcool em gel com 
Lego 
 
3- CÂNTICO : Isabela e Inês – Toc Toc Toc  ( Cânticos  
de Salvação para crianças/APEC/vol. Verde nº3)  
Toc toc toc, alguém me bate à porta 
Toc toc toc, alguém deseja entrar 
É o mal querendo um lugarzinho 
Não, não, não, você não pode entrar 

 
 
 
 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Betina  
 Nosso Deus é maravilhoso!! Vamos dizer isso para Ele? 
4 -Leitura Bíblica no mês de setembro– Tiago– Salmos 148:1-5 
5-Versículo do mês de setembro para memorizar: Ana Beatriz 
     
 
 
   
Relembrando: Salmos 121:1-2 – Helena e Daniela 
                                               - Estevão e Maria  
                                               - Amanda (UCP da Igreja Presbiteriana  
                                                               Betel- Ilha do Governador  ) 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi 
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas.  

7-Mensagem – tia Ilda 
 
8--CÂNTICO : Maria Luisa - (UCP da Igreja Presbiteriana  
                                                               Betel- Ilha do Governador  ) 
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! 
 
9-CÂNTICO: Letícia e Pedro- Visitante seja bem vindo!! 
                       Oração do Pai Nosso- Tia Débora                              
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
                    Tenham todos uma semana de paz! 

                           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 
                 
 

Toc toc toc, alguém me bate à porta 
Toc toc toc, alguém deseja entrar 
É Jesus querendo a casa toda 
Sim Senhor, oh, vem em mim morar 
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