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CRER É PENSAR E AGIR

Mt. 24:9-10

Você já reparou que os vendedores querem causar a melhor impressão;
demonstrar que seu produto é o melhor; oferece as melhores condições; e tem os
menores custos?

Pois bem, muita gente espera receber um evangelho assim, de baixíssimo
custo e alto resultado na vida; que implique na menor movimentação, mas gere
as maiores benesses.

Este não é o Evangelho de Jesus! Veja que essa passagem, assim como a
postura de Jesus quando aqui esteve, nos mostram sua honestidade absoluta.
Ele jamais ofereceu caminho fácil para seus discípulos. Abraçar o Evangelho de
Jesus implica em decisões, rupturas, incompreensões e julgamentos.

É duro dizer, mas na medida que vivemos o verdadeiro Evangelho,
enfrentaremos perseguições. Barclay diz que: “A Igreja autêntica sempre será
perseguida”.

Perceba que o texto nos mostra as consequências de decidir por Jesus e
viver o estilo consequente dessa decisão.

Isso, porque Cristo no oferece uma nova lealdade que transcende nossos
laços nesse mundo. Todas as nossas relações estão e precisam estar debaixo da
relação com Cristo. O primeiro lugar precisa ser de Jesus e nenhum outro.

Jesus altera nossos valores, o cristão adere à uma nova escala de valores.
Isso, é fundamental! Não existe cristão verdadeiro que não precise rever seus
valores. Isso é muito difícil, pois isso é um julgamento sobre nõs mesmo!

A vida permeada pelo Evangelho, introduz um novo exemplo de mundo. Aqui
muitos de nós erramos. Porque Jesus nos ensina a ser luz do mundo, não no
sentido de julgar os outros, mas pelo manifestar em nossa própria vida a presença
e ensinamentos de Jesus.

Na verdade, o Evangelho que Jesus nos traz implica em uma mudança,
transformação da consciência!! Aqui é preciso fazer uma alto crítica, pois o cristão
jamais pode ser encontrado entre os que se ocultam, se omitem ou pior, viva o
silêncio dos covardes.

A consciência que o Evangelho traz precisa desenvolver uma consciência
crítica em relação a tudo que nos envolve. É um contrassenso crente que não
tem opinião; que não toma o lado da verdade; que se omite diante da injustiça;
que faz vista grossa para os males que o rodeiam.

Pior ainda é silenciar a própria consciência!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

32 NC – O Deus fiel
Oração de Adoração e Louvor
34 NC – Convite ao louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Salmo 146
158 NC – Conforto e luz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Nelson de Paula: “Como é bom ter a paz”

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

CONSAGRAÇÃO

157 NC – Segurança em Cristo
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Glória e Louvor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

222 NC – Mais perto da cruz
Saudação aos visitantes
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: É de coração

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 21:28-32

Cântico: Segurança

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico:  Sonda-me, usa-me

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Confiarei

Bênção

Amém Quíntuplo



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-
6099) às terças e quintas no horário
comercial, ou através do whatsApp
4. As pessoas que estejam indispostas
ou que apresentem sinais de febre,
tosse e dificuldade de respirar não
podem se inscrever para o 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.

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.
PLENÁRIA DA SAF
É hoje, às 16hs. Você sócia da SAF
precisa estar presente. As reuniões,
ainda que virtuais, tem sido uma bênção.
Mas, se você ainda não pertence a SAF,
é gentilmente convidada a participar.
Será pelo aplicativo Zoom.
Entrar na reunião Zoom: https://
us02web.zoom.us/j/87459914202

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 27: Leoni Klippel da Silva, Leila da
Conceição Flores, Katia Chamorro
Ferreira (2285-3907) e Rosimary

Rodrigues Bezerra Soares (3083-9109);
DIA 28: Simone Rego da Silva, Franci de
Nazaré Alves de Souza, José Antônio
Peixoto Tuão, Ana Lucia Paredes Pina
Caldas (99862-1220), Maria Clara Lacerda
Salviano Piragibe (99919-9978); Francisco
Campos Guedes (2542-2149), Gabriela
Ribeiro Rodrigues (EUA) e Eduarda Pina
Cantaluppi Mello (2235-0709); DIA 29:
Juliana da Silva Cavalcante (3651-8186);
DIA 30: Maria Teresa Arrais Romero de
Barros (2548-2032) e Mirela Cavalcante
Martins (2244-5561); DIA 01: Sueli de
Oliveira Amaral (98483-4529/98710-
3995), Mariane Vilela Torres Chagas
(2568-1145); DIA 02: Roney da Silva
Hermenegildo (2542-5270/2543-9201).

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. Eduardo Gouvêa
| Próximo Domingo: Presb. Esequias
Sales

Diácono: Hoje: Diác. Faustino
Nascimento, Leonardo Medeiros e
Marcos Nóbrega | Próximo Domingo:
Diác. Joaber Sales, Pedro Rocha e Jorge
Sarito

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

ALIANÇA COM DEUS

Deus de promessas,
De milagres,
Mansidão.
De graça e misericórdia.
Luz na escuridão.

Aliança confirmada,
Pautada na fé.
Por Cristo,
Em Cristo, nosso Senhor.

Não será anulada,
Tão pouco acabada.
És forte como uma rocha.
Brisa em sua morada.

Comunhão,
Oração,
Gratidão.
É Jesus Cristo vivo,
Não é ilusão.

Aliança de fé.
Com o homem faz.
Renova, dia após dia.
Cai, levanta,
Atravessa desertos;
Não se esvai.

Ministérios firmes,
Não se desfazem.
Apenas resistem.
Nobres os fazem.

Nos braços do Pai,
Por amor ao Seu nome.
Fortalece-nos e não nos desvia.
Apenas guia,
Os servos de Deus,
Todos os dias.

Ana Carolina Corval



O FRUTO DO ESPÍRITO

Estamos iniciando um novo estudo. Este tema já foi abordado em nossa Escola
Dominical. Aqui aproveitamos a instrumentalidade do Rev. Éber César para nos
abençoar.

I. INTRODUÇÃO: QUE É UM CRISTÃO?

“Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos” (At
11.26). A gente se pergunta: Por que os descrentes, que se opunham a Jesus
Cristo, deram esse apelido aos discípulos de Jesus?
Certamente, não sendo crentes e amigas, fizeram-no com a intenção de
escarnecer. Mas os seguidores de Jesus gostaram. Ficaram felizes porque os
circunstantes perceberam que eles eram parecidos com Cristo; que seu modo
de ser, agir e reagir lembrava o de Cristo! E o apelido pegou. Era uma honra e
uma responsabilidade!
Entendendo o termo desta maneira, fica até meio difícil nos identificarmos
como cristãos, não é mesmo?  Mas, vamos lá...

Uma lição para os “filhos do trovão”.
Uma vez, estando Jesus a caminho de Jerusalém, os discípulos Tiago e João
foram à sua frente para lhe arranjarem hospedagem numa aldeia de Samaria.
Entretanto, os samaritanos não os quiseram hospedar. Os dois discípulos
voltaram a Jesus e lhe disseram, irados: “Senhor, queres que façamos cair fogo
do céu para destruí-los?”  Parece que esses dois tinham um temperamento
forte, agitado, briguento. Jesus lhes dera o apelido de “filhos do trovão”. Mas
chamou-os escolheu-os, e os estava discipulando. Nesta ocasião, disse-lhes:
“Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são...”  (Lc 9.51-56). Em outras
palavras: “Meus caros, não é para vocês reagirem assim... Não é assim que eu
faço...” Usando o tal apelido posteriormente dado aos discípulos (ou aprendizes)
de Jesus, diríamos: “Isso não é espírito cristão!”
Convivendo com Jesus, e sendo assim repreendidos e ensinados, os “filhos do
trovão” tornaram-se mansos e humildes, como Jesus (Mt 11.29), ou seja,
“cristãos”. A propósito, anos mais tarde, Tiago foi degolado por sua fé, e João
escreveu a epístola do amor, I João.
Você pode testemunhar mudanças progressivas em sua vida que o têm tornado
mais e mais parecido com Jesus? Por exemplo: Era agressivo, briguento,
genioso e vingativo como Tiago e João, os filhos do trovão, mas, depois,
estudando os ensinos de Cristo e estando em comunhão com ele, tornou-se,
pouco a pouco, mais calmo, bondoso e humilde?
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 34– 27 de setembro de 2020                                                                                                                                                       

   Os sinais de fumaça. 
      “Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou 
                                                    cair em terra.” 1 Samuel 3:19  
          “Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso.” 
                                                                 Jó 33:14 
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                Para se comunicar com os Tupinambás, o cacique dos Aimorés tinha uma solução: 
sinais de fumaça. Todos os índios sabiam que: uma nuvem de fumaça significava atenção, duas 
nuvens, que tudo estava bem e três nuvens, era o alerta de perigo,pois os inimigos estavam se 
aproximando. Mas para haver a comunicação não adiantava só a mensagem ser enviada. 
Precisava que a outra tribo estivesse atenta e visse a fumaça. Porque a comunicação acontece 
se alguém fala e outro alguém ouve. Foi por isso que o tigre feroz invadiu as terras dos Aimorés. 
Desde cedo o cacique Tupinambá se esforçava enviando, em intervalos, as conhecidas três 
nuvens de fumaça, mas... pobres Aimorés.... 

            
             Essa história inventada sobre os Aimorés e Tupinanbás, está parecendo 
com essas aulas online de hoje em dia. Toda vez que a professora fala, o aluno 
precisa desligar o microfone e estar com o áudio ligado. Se o aluno quiser falar, 
faz um sinal, a professora precisa estar atenta, parar de falar e ouvir. Só há 
comunicação quando alguém fala e outra pessoa ouve. Quando a fala é 
impossível ou se há alguma deficiência de audição, podem ser usados os 
recados escritos, os sinais, as mímicas. Sempre achamos uma maneira de nos 
comunicarmos, mas precisa haver o transmissor do recado e o receptor, e os 
dois se entenderem, estarem em comunhão.  
          Há muitos anos as pessoas não tinham a Palavra escrita como temos hoje 
e Deus se comunicava com o som da voz humana, diretamente, assim como foi 
com Samuel. A Bíblia conta que Samuel ouviu um chamado, mas só na terceira 
vez reconheceu que próprio Deus o chamava.O sacerdote Eli disse que ele 
precisava ficar atento a voz e dizer para que continuasse falando que ele ia ouvir 
( “Fala , Senhor , porque teu servo ouve!”). 
            Nós falamos com Deus através da oração, das nossas atitudes. E Ele fala 
conosco de várias maneiras: através da sua criação, da natureza, dos 
acontecimentos do dia a dia e, sempre, através de sua Palavra. Não importa a 
nossa idade, e mesmo as crianças são capazes de ter comunhão com Deus, 
ouvir e obedecer. Como Samuel, esteja pronto quando Deus te chamar para 
trabalhar na obra.Samuel ouviu a voz de Deus e foi abençoado se tornando um 
sacerdote de confiança em Israel. Deus não olha a idade e mesmo um menino 
pode estar em comunhão com Ele, ouvindo e obedecendo.       Bjos Tia Ilda  

(saiba mais em 1 Samuel 3 /Salmos 142). 

 



 
 

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 Brenda  
                  Vídeo do Tiago  
1- SAUDAÇÃO: Que bom que já é domingo e vamos juntos  
prestar culto a Deus!!! São todos bem vindos,  
no nome do Senhor! Viram que vitória legal doTiago e Brenda?  
 

2- CÂNTICO : Rebecca - A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis)  
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar,  
e andando pelo caminho( bis)  
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Pedro 
 Nosso Deus é maravilhoso!! Vamos dizer isso para Ele? 
 
4 -Leitura Bíblica no mês de setembro– Beatriz– Salmos 148:1-5 
 
5-Versículo do mês de setembro para memorizar: Lara e Matheus 
     
 
 
   
Relembrando: Salmos 34:8 – Davi 
                                               - Estevão  
                                               - Tia Jeane (UCP da Igreja Presbiteriana  
                                                             das  Américas  ) 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria 
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas.  
 
7-Mensagem – tia Ilda 

 

8--CÂNTICO : Isabella e Inês – A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO 
 ( cd Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira/ faixas 4 e 14)  

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém!  
   
                     Oração do Pai Nosso- Rita, Claudio, Silvia , Helena e Daniela                              
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
                    Tenham todos uma semana de paz! 

                           Aniversariantes de setembro/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 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  

TIA MARIANE ( UNIDOS POR CRISTO) 01/10  

TIA JULIA RÉGIS (JUVENIS POR CRISTO) 05/10  

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

todas as terras.” Salmos 96:1 
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