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SER CRIANÇA

Uma criança
Que ama Jesus
Nos caminhos do Senhor,
Segue com amor.

Uma criança feliz,
Que tem Jesus no coração.
Graça e gratidão
E amor aos seus irmãos.

Uma criança cristã,
De coração puro e amado,
Um simples gesto acalentado,
Num mundo necessitado.

Alma ingênua,
Diversão, brincadeira.
Olhos que brilham.
Futuro da nossa bandeira!

Simples vontades,
Sem muitas legalidades.
Querem apenas cantar,
Amar, Louvar,
Às vezes, protestar:
Mudar!

A juventude cristã,
Pronta para renovar!
Assim vamos começar:
Dar esperança,
A infância,
Sem nada cobrar.

Ana Carolina Corval



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

362 NC – Brilhando por Jesus
Oração de Adoração e Louvor
43 NC – O Deus de amor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Isaías 25
117 NC – Pastor divino

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro das Crianças: “Meu bom pastor é Cristo”

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

Recepção de Membro

CONSAGRAÇÃO

366 NC – Joias preciosas
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Um cântico ao
Senhor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

367 NC – Convite aos meninos
Saudação aos visitantes
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: A alegria está no coração

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 22:1-14

Cântico: Sobre as águas

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Grande é o Senhor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Quebrantado

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.

DIA DAS CRIANÇAS
Hoje agradecemos a Deus a bênção de
termos crianças entre nós. Esta é uma
celebração que acontece em muitas
partes do mundo. No Brasil, passou-se a
comemorar a partir de 1924 quando foi
promulgado o decreto presidencial que
criou o Dia das Crianças. Para nós é
tempo de agradecer pela bênção da
maternidade, da paternidade; para outros
de agradecer ao Senhor pelo privilégio
de verem os filhos dos filhos. É tempo de
também de refletirmos sobre o cuidado,
espaço e formação que as crianças têm
tido. Não se esqueça do que Jesus falou:
“Jesus, porém, vendo isto, indignou-se
e disse-lhes: Deixai vir a mim os
pequeninos, não os embaraceis, porque
dos tais é o reino de Deus.” (Mc 10:14)

CORO DAS CRIANÇAS
Hoje participam do Culto Matutino.
Iniciativa abençoada de envolvimento de
nossas crianças também em música na
Igreja. Que Deus nos permita manter e
desenvolver este ministério. Voc~e que
é responsável por uma criança, ajude a
envolvê-las!

SACOLA DE NATAL
Essa é uma histórica iniciativa da SAF-
Botafogo. Levantarmos doadores para, no
mês de dezembro entregarmos para
famílias carentes 100 sacolas de natal.
Mensagem de amor e solidariedade que
permitirá à essas famílias terem um
natal melhor. O valor da sacola de natal
é R$ 100,70. Você pode depositar na
conta da Igreja, mas não se esqueça dos
centavos, pois é isso que identifica como
uma doação para sacola de natal. Mas
não se esqueça, ligue para Gláucia Heier
(99206-7277) para registrar seu nome e
o beneficiário, aquela família para quem
você deseja oferecer a cesta de natal.

CULTOS PRESENCIAIS
Continuamos com nossos Cultos
Matutinos de forma presencial. Não se
esqueça que é preciso fazer inscrição
semanalmente.  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.

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 24
de outubro, sábado, às 8h30min. 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 11: Ana Paula Maggessy Tovar (3277-
9227/3277-9222) e Mauro Rufino
Martins (2556-3268/2225-1392); DIA 12:
Pedro Pereira da Silva Filho (2502-4271/
2504-0168) e Daniela Köhler da Costa;
DIA 14:  Maria Clara Tavares Fernandes
da Silva (2543-3297/2542-1626), Thiago
Pinheiro de Macedo (2603-4946/2601-
7144) e Ana Clara de Almeida Severino
da Silva (3236-1662); DIA 15: Peggy
Barbetta Soares (2578-1882) e Deborah

Pereira Gonçalves (2537-5400/99987-
7923); DIA 16: Julio Cesar de Oliveira
Campos (2278-1634), Jordana S.
Ramires Aragão (97623-5636) e Yuri de
Souza Rodrigues da Silveira; DIA 17:
Maria Francilene do Nascimento Pereira
(2274-5903/2541-7275).

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: 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
11/10: Presb. Paulo Nascimento | 18/
10: Presb. Mário Filipe

Diácono
11/10: Hoje: Diác. Marco Aurélio,
Leonardo Medeiros, Thiago Leite e
Rogério de Andrade| 18/10: Diác.
Michel Jarque, Felipe Silveira, Faustino
Nascimento e Marco Aurélio Nóbrega

Escola Dominical Adultos:
11/10: Profa. Ligia Portes Santos
18/10: Presb. Eduardo de Oliveira Gouvêa

Comissão de Saúde:
11/10:.Mário Filipe Pereira e Afia
Mendes Silva
18/11: Jordana Ramirez e Silvânia Melo

Comissão de Som:
11/10:.Luiz Felipe | 18/10: Thiago Leite

MENSAGEM DA CRIANÇA

Autor Desconhecido

Dizes que sou o futuro,
não me desampares o presente.

Dizes que sou a esperança da paz,
não me induzas à guerra.

Dizes que sou a promessa do bem,
não me confies ao mal.

Dizes que sou a luz dos teus olhos,
não me abandones às trevas.

Não espero somente o teu pão,
dá-me luz e entendimento.

Não desejo tão somente a festa do teu carinho,
suplico-te amor com que me eduques.

Não te rogo apenas ·brinquedos,
peço-te bons exemplos e boas palavras.

Não sou apenas ornamento do teu caminho,
sou alguém que te bate à porta em

nome de Deus.

Ensina-me o trabalho e a humildade, o
devotamento e o perdão.

Compadece-te de mim e orienta-me
para o que seja bom e justo.

Corrige-me enquanto é tempo, ainda que
eu sofra ...

Ajuda-me hoje para que amanhã eu não
te faça chorar.



O FRUTO DO ESPÍRITO

Rev. Éber César
II. AMOR

Como vimos no estudo anterior, o fruto do Espírito, isto é, o resultado da
atuação espiritual e sobrenatural do Espírito de Cristo em nós, é: amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio
(Gl 5.22-23).

Essa lista não é completa. Esse texto menciona apenas algumas das
virtudes de Cristo. Naturalmente ele tinha muitas outras virtudes, todas as
virtudes. Ele foi perfeito. As virtudes mencionadas em Gl 5.22-23 são uma
ilustração ou exemplo da qualidade ou espécie de gente que devemos ser como
cristãos. Vamos estudar estas virtudes uma por uma, começando hoje com o
AMOR.

O mandamento do amor

Jesus disse que o grande e primeiro mandamento da Lei é: Amarás o
Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento.
O segundo, semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo (Mt 22.36-
39). Noutra ocasião, Ele disse aos discípulos: Novo mandamento vos dou: que vos
ameis uns aos outros(...) (Jo 13.34).

Não é estranho? Um mandamento para amar! Mas este é o ponto. A maioria
das pessoas pensam que o amor é um sentimento que surge naturalmente e
que muitas vezes não surge; um sentimento que hoje pode ser forte, mas amanhã
pode até desaparecer; um sentimento que leva os amigos a serem bons e gentis
uns com os outros, e os namorados a desejarem intensamente a companhia e o
carinho um do outro.

A Bíblia não nega esse amor natural e espontâneo:
• O relato bíblico do casamento de Isaque com Rebeca inclui uma nota

romântica:  “Ele a amou!” (Gn 24.67).
• De igual modo, “Jacó amava a Raquel” (Gn 29.18).
• De maneiras diferentes, com grande amizade, Rute amou a Noemi, sua

sogra (Rt 1.16-18) e Jônatas amou a Davi (I Sm 18.1).
• Jesus amou a todos, mas João ficou conhecido como seu “discípulo amado”

(Jo 18.1).
• “Amava Jesus a Marta, e a sua irmã e a Lázaro”. Morrendo este, Jesus chorou,

e os circunstantes comentaram: “Vede quanto o amava!” (Jo 11.5,35-36).

Contudo, a Bíblia ensina que este amor afeição, que une amigos,
namorados e cônjuges, não é tudo. Os filhos de Deus precisam ter o amor decidido
também. Em obediência a Deus, e seguindo o exemplo de Cristo, devemos
estender a todas as pessoas o amor que, em relação a algumas, nos é natural.
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 36– 11 de outubro de 2020                                                                                                                                                       

        Eu sou de Jesus e Ele me conhece!!! 
    “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim.” João 10:14 

    “ E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele  
mesmo sabia o que era a natureza humana “ João 2:25 
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1906-2020 

          - Tio Jetro, pra mim, ovelha é ovelha, tudo igual, todas branquinhas fazendo Méééé.... 
          - KKKKKK! Nada disso, Gilsinho ! Olha bem! Tem diferença! Aquela é a Mimosa... A que 
está na frente é a Manchinha que é filha da Mancha que está do lado do Pimpão , na frente da 
Alfafa , que acabou de jogar a Bilu no chão . Essa Alfafa me dá um trabalho... Cisma com a Bilu... 
          - Não é possível tio! Pra mim é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Até o cheiro é 
igual... E ruim, eca! 
          - É que eu lido com elas todo dia! Cuido, separo, dou o alimento. Pode misturar todas! Eu 
garanto não errar o nome de nenhuma delas! Não são lindinhas? Estou preocupado com a 
Rosita... estava amuada ..tristinha...até emagreceu....  
          - Que isso tio, a Rosita tá super gorda! É a ovelha maior do aprisco! 
          - Gilsinho, errou de novo!!! Essa gorda é a Dorita ! 
 
               Nos tempos bíblicos a atividade do pastoreio de ovelhas era muito comum. Havia 
necessidade da lã para as roupas e do chifre para as vasilhas além da carne e leite na 
alimentação. Pastores e ovelhas faziam parte do dia a dia do povo daquele tempo, naquela 
região. Jesus conhecia toda essa realidade.  
            Ele recebia muitas pessoas que gostavam de ouvir sua palavra. E enxergava nas 
pessoas a imagem e semelhança de seu Pai. Alguns homens, os fariseus, criticavam todo 
esse carinho de Jesus com os pecadores. Então, Ele contou uma história (parábola) onde 
comparou as pessoas com ovelhas em um rebanho. Jesus era um excelente professor 
(Mestre) e costumava dar exemplos da vida real para que as pessoas entendessem as 
lições divinas. E foi por isso que ele se comparou a um bom pastor, cuidadoso e que 
conhece cada um de nós, suas ovelhas, intimamente, profundamente. Ele sabe se estamos 
tristes, alegres, doentes, com intenções más ou boas, se estamos em perigo. Esse 
conhecimento detalhado chega ao ponto de conhecer os nossos defeitos, nossa maneira 
de agir e de pensar.  Ele disse para as pessoas imaginarem um rebanho, com 100 ovelhas, 
onde uma delas se perdeu. O pastor, inconformado vai buscar a que se perdeu. Parece 
estranho procurar uma fujona, já que ainda restavam 99. Quando encontra fica muito 
alegre, coloca nos ombros e faz uma festa! Jesus quis mostrar que, para o pastor, as 
ovelhas são todas importantes. Nosso pastor é Jesus e nenhum de nós é esquecido por 
Ele. Não importa o quanto a pessoa é errada, Deus sempre irá ao seu encontro. Ele não faz 
contas de subtrair ou dividir. Só somar e multiplicar. Entre nós, também devemos fazer o 
mesmo.                        
             É muito boa essa sensação de segurança, que só um bom pastor pode garantir. 
Com Cristo estamos seguros.                                  Tia Ilda                                                                                                                                                                          

 (saiba mais em Mateus 18:10-14/ Lucas 15:3-7/Salmos 23/ João 10:1-18) 
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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: Bom dia a todos! Mais um domingo, juntos  
na presença de Deus, pela internet.  
Deus está em toda parte!!!  
                 Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 

2- CÂNTICO: Isabella e Inês- SEMPRE SOU FELIZ (POR  
DENTRO , FORA,ALTO E BAIXO)- corinhos evangélicos 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz( bis)  
Aqui Jesus entrou , meu coração limpou 
Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz ! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Estevão 
 Nosso Deus é maravilhoso!! Olhinhos fechados e  
concentrados, vamos falar com nosso Deus. 
 
4--Leitura Bíblica no mês de outubro– Tiago– Filipenses 2:5-11 
 
5-Versículo do mês de outubro para memorizar: Esther 
     
 
 
   
 
Relembrando: João 3:16 – Estevão  
                                        - Henrique 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Lara 
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos e pela vida dos  
aniversariantes de outubro.  
 
7-Mensagem – tia Ilda 

 

8--CÂNTICO : Coral das crianças– Meu bom Pastor é Cristo (Cânticos de 

Salvação para Crianças /verde) CÂNONE 

Meu bom Pastor é Cristo, 
Com Ele andarei. 
Conduz-me às calmas águas, 
Com Ele andarei.  
Sempre, sempre, com Ele andarei. 
Sempre, sempre, com Ele andarei. 

   
                     Oração do Pai Nosso- Tia Mariana                            
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
                    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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