
 22 de novembro de 2020
Ano CXV :: nº 18



IGREJA E POLÍTICA PARTIDÁRIA

Na sua aparente fragilidade, a Igreja, como realidade espiritual
corporificada em presença dinâmico-redentiva do Senhor Jesus, no
mundo que Deus ama, é poder superior a todos os poderes em que
se assentam as nações.

Seja qual for o sistema ou ideologia político-social que estabeleça
os poderes nacionais, a História registra-os sempre como
circunstanciais e emergentes de opções infundidas e mutáveis.

Mas a Igreja, com seu magistério divinal, seu ministério
divinamente vocacionado e a sua raça eleita, seu sacerdócio real,
sua nação santa e seu povo de exclusiva propriedade divina,
fundamenta-se, não na instabilidade dos regimes humanos, mas na
estabilidade eterna do seu Senhor.

Por isso a Igreja, mesmo num mundo de sistemas, regimes e
ideologias humanas, não se deixa identificar nem com eles nem por
eles. Sua vocação e posição históricas é superior. Jamais se consente
politicamente partidária de qualquer corrente. Não necessita de
acréscimos ideológicos. Não adota conveniências demagógicas nem
compartilha de soluções que apregoem o bem social sem cogitar,
prioritariamente da graça divina que transforma o homem pecador
que é a causa de todos os males sociais.

O Evangelho que a Igreja proclama supera, corrige e ordena
todas as filosofias. Assim, é necessidade vital para todos os povos,
sistemas e filosofias políticas. Por isso é fundamental, imperativo de
ordem e redenção para Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da
terra.

Nesse sentido, a Igreja ou o cristão, se perderem a noção
universal e superior de sua presença e missão tanto quanto da
‘’Política Divina” e adotarem a sempre ineficiente política humana,
esvaziam seu magistério, limitam seu ministério e inexoravelmente
confundem e dividem o rebanho.

Rev. Zaqueu Ribeiro
24/03/1985



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

52 NC – Glória e coroação
Oração de Adoração e Louvor
70 HE - Invocação

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Ezequiel 34:7-16
344 HE – O jardim de oração

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

49 NC – Sempre vencendo
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Nelson de Paula: “Que darei ao Senhor”
Mensagem: Rev. Antonio Dusi

DESPEDIDA

Cântico: Deus enviou
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Vim para adorar-te

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 25:31-46

Cântico: Segurança

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Ele vem pra te salvar

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico: Rei do meu coração

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 NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
Próxima quinta-feira, dia 26 de
novembro, às 19hs teremos o Culto de
Ações de Graças em nossa Igreja.
Estamos chegando na época de
agradecermos a Deus pelas bênçãos
recebidas ao longo do ano. Precisamos
fazer isso para percebermos como Deus
tem agido em nossas vidas e, assim com
gratidão, adorarmos a Deus. Todos nós
precisamos nos inscrever para podermos
participar. Adotaremos o mesmo
procedimento que estamos realizando
nos Cultos Matutinos. Ligue para a Igreja
(terça-feira ou quinta-feira) e reserve
sua vaga. É preciso dizer que é para o
Culto de Ações de Graças.

SACOLA DE NATAL
Alcançamos nosso alvo. A Igreja se
mobilizou e amealhou 100 sacolas de natal
para serem distribuídas para famílias no
dia 12 de dezembro. Que o Senhor use esse
gesto para que as famílias alcançadas
entendam e reconheçam o amor do Jesus
por elas.

COMEÇAMOS DOIS CULTOS PELA
MANHÃ
Irmãos, é fundamental que você faça a sua
inscrição para guardar o seu lugar em
nossos cultos presenciais. Ligue para a
igreja nas terças-feiras ou quintas-feiras
e reserve seu lugar, mas diga para qual
culto você deseja se inscrever – 9hs ou
10h30min.

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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS-
FEIRAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as
senhoras se reúnem para orar. É um
trabalho da SAF aberto para toda a Igreja.
Você é convidada a participar. Neste tempo,
a reunião está acontecendo através do
aplicativo Zoom. Essa reunião dura
exatamente uma hora. Você vem, derrama
sua alma diante do Senhor, é abençoado
(a) e volta para seus afazeres. Bênção não
tem medida e vale o esforço.



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 05
de dezembro, 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 21: Denize Maria Teixeira Gomes
(2542-0869), Luziane Ferreira dos Santos
(2295-5929), Seine Reinaux da Cunha e
Silva, Lucas de Freitas Santos Gouvêa
(2495-4020) e Robson da Costa (2548-
0485/99889-2825); Dia 23: Renato
Aloysio Telles Ribeiro Junior (2295-0120);
Dia 24: Thayná Victorio Costa Cavalcanti
(2286-8673), Edna Maria Vicente (99873-
7802) e Raner Jogemias Soares da Silva
(2268-4680); Dia 25: Alaídes Maria de
Jesus (2539-4314), Júlia Bustamante
Tolda (11)5533-0775, Daniele Pereira
(2286-0622/99869-3598), Acácia Marques
de Carvalho e Edson Simon Leitão (3594-
8881); Dia 26: Sara Celeste Manhães
Sales (2286-0622/99602-5772), Renan
Leal Pereira da Silva (2527-2768/99376-
1075) e Tássia Fernanda Landgraf Zema
(99236-5668); Dia 27: Clara Caldas Soares
da Silva (3079-6370) e Margarida

Meirelles Modesto; Dia 28: Cristiane
Araujo dos Santos, Júlia Marques Pires
Chaves (3215-3981/99397-0596), Adail
Marcellino (99259-3051) e Brunno
Fernandes Nóbrega (2541-3229/99643-
4544).

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,
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, Jaira Botelho
Moura, José Eduardo Nucci (filho do
Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos
Muniz, Newton Martelotta, Otávio
Fernandes da Silva Filho, Peggy Barbetta
Soares, Rogério dos Santos Gil (saúde),
Stila Borges Coelho de Sousa e Thor
Barros (Neto da Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e
suas filhas Barbara e Luísa (consolação,



orientação no tratamento e sustento
espiritual).
4. MISSIONÁRIOS; 5. DESEMPREGADOS; 6. GRATIDÃO.
7. 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
22/11: Presb. Paulo Nascimento | 29/
11: Presb. Vitor Camarinha

Diácono
22/11: Diác. Rogério de Andrade, Jorge
Sarito, Pedro Rocha e Joaber Sales | 29/
11: Diác. Felipe Silveira. Michel Jarque,
Faustino Nascimento e Thiago Leite.

Escola Dominical Adultos:
22/11: Presb. Eduardo Gouvêa
29/11: Prof. Glauco Wamburg

Comissão de Saúde:
22/11: Silvânia Melo e Sulamita Rocha
29/11: Raquel Boy e Raquel Ribeiro

Comissão de Som:
22/11: Presb. Paulo Nascimento | 29/
11: Lucas Bezerra

LAR

Morada do amor,

Que suporta a dor.

Sorrisos sinceros,

Abraços apertados

De grande amor!

Família de louvor

Jesus santificou.

Graças e misericórdias

Ele nos salvou!

O mal será exilado,

Livre e abandonado.

Jesus será glorificado!

Aleluia Senhor

Do mais puro amor!

Lar em Cristo.

Coração purificado.

Jamais será abandonado

Pelo seu filho amado:

Jesus!

Ana Carolina Corval





O FRUTO DO ESPÍRITO
Rev. Éber César

V. LONGANIMIDADE

1. O QUE É E O QUE NÃO É LONGANIMIDADE?

O Novo Testamento tem duas palavras gregas que traduzimos por longanimidade
ou paciência. Uma relaciona-se com o  tempo, a outra com o sofrimento. A

primeira refere-se à capacidade de esperar por alguém ou alguma coisa sem
murmurar; a segunda diz respeito à capacidade de suportar pessoas e situações

difíceis sem perder o ânimo. As duas palavras gregas e ambos os sentidos em que
usamos a palavra paciência. Tg 5.7-11:

(1) “Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador

aguarda com paciência o precioso fruto da terra... Sede vós também pacientes,
e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima.”

(2) “Irmãos, não vos queixeis uns dos outros... Tomai por modelo no sofrimento
e na paciência os profetas... Eis que temos por felizes aos que perseveraram

firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu...”

Philip Keller, em seu livro “Frutos do Espírito Santo”, define paciência assim:

“... é a tremenda capacidade que tem o amor altruísta... de ficar firme, sem
esmorecer, diante de pessoas difíceis e circunstâncias adversas... A pessoa que

a possui tem um certo grau de tolerância para com coisas intoleráveis... É uma
disposição tranquila que, vigilante e alerta, aguarda o momento certo de dar o

passo certo...”

Contudo, é preciso deixar claro que ser paciente não é ser impassível,
indolente, ou indiferente. Tampouco é ter uma atitude fatalista diante da vida,

sentando-se num canto para ficar de braços cruzados e dizer: “O que tem de
acontecer acontecerá”. A paciência não tem nada de fraco. Ao contrário, sendo

um atributo divino, e um “fruto do Espírito”, é uma virtude poderosa,  que exerce
uma tremenda influência.

Continua





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
 Botafogo  

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

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 42– 22 de novembro de 2020                                                                                                                                                       

      O dia marcado para dizer “obrigado”. 
       “Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque  todas as coisas  
                 tu criaste , sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.” Apocalipse 4:11                                                       

       “Em tudo daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” 
1 Tessalonicenses 5:18 
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1906-2020 

            - Finalmente fiz a prova on line! Estudei muito e pedi a Deus para que conseguisse me 
lembrar de tudo. Estou tranquilo, achei a prova fácil. 
           - Maravilha! Então vamos agradecer a Deus por essa benção! 
            - Agora não. Hoje não é o dia de agradecer. Tem um dia certo para isso. Qual é mesmo 
aquele dia que a gente agradece a Deus???  
           - Como assim?!? Qual o dia!?!  
           - É! Tem um dia que a gente dá graças pelas bênçãos... Qual é o dia mesmo?  
            - Não acredito que estou ouvindo isso!!! Será que você deve estar falando do dia de Ação 
de Graças? É uma tradição desde 1621 em outros países, e que faz parte das nossas 
comemorações há 71 anos.  
           - Esse dia mesmo!Estou guardando todos os agradecimentos para fazer nesse dia . 
           - Eu sabia que você só tinha ideia torta, mas agora ultrapassou todos os limites! Não é 
para guardar todos os agradecimentos para um dia só no ano! O dia de Ação de Graças é 
importante para lembrarmos que TODO DIA É DIA DE AGRADECER.  
 

            Você sabia que todos os dias nós recebemos bênçãos, que são presentes 
do nosso Deus? Não merecemos, mas mesmo assim, pelo grande amor que Ele 
tem por nós, somos abençoados, de graça.             
           Acontece que nós não estamos atentos aos presentes de Deus, e 
prestamos mais atenção às dificuldades da vida. A Bíblia nos ensina que 
devemos, em tudo, dar graças.  Vamos contar as bênçãos? O ar que respiramos, 
o alimento de cada dia, os professores da escola, a família que temos, os dias de 
chuva, os dias de sol, nossas roupas, as amizades, a igreja, os animais, as 
plantas.... Quanta coisa!!!! 
          Durante uma viagem entre Samaria e a Galiléia, Jesus encontrou um grupo 
de pessoas que precisavam de ajuda. Eram 10 pessoas que estavam doentes e 
por isso viviam afastadas da família, dos amigos, em um lugar fora da cidade. 
Não precisaram explicar para Jesus o que queriam, porque Ele já sabia que, 
curando a doença, aqueles homens poderiam voltar à cidade e encontrar seus 
queridos. Então Jesus os curou! Que alegria! Mas, dos dez homens, somente um 
voltou e agradeceu a benção recebida. Que pena... 
          Não podemos esquecer que a alegria deve se transformar em 
agradecimento. Deus merece nossa gratidão sempre! Boa semana, tia Ilda  
 ( saiba mais em Lucas 17:11-19 / Salmos 118)                                                                                                                                                                                                                                            

 



 
 

LITURGIA: 

Prelúdio:Helena , Daniela 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 da Daniela 
  

 1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Que bom estarmos juntos  
virtualmente para o culto a Deus! Bem vindos, no nome do  
Senhor!!Vamos seguir a sugestão da Daniela e dizer que Deus é 
bom? 

 
2- CÂNTICO: Isabella e Inês- DEUS É BOM (Cânticos de Salvação 

 para Crianças /azul 21/ APEC)  

Deus é bom pra mim (bis) 
Feliz estou, cantando vou, Deus é bom pra mim. 
Deus é bom pra mim (bis) 
Seguro estou ,com Ele vou, Deus é bom pra mim. 

  
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria Luisa 

Nosso Deus nos dá paz e alegrias!!Vamos orar? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Laura - Salmos 37:3-7 
 
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Brenda , Lara                     
 
     
 
 

         Relembrando: Salmos 27:1 – Daniel, Ana Beatriz 
 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi 
Vamos agradecer ao Senhor as bênçãos recebidas durante a  
semana e pela vida dos aniversariantes de agosto . 
 
7-Mensagem – tia Ilda 

 
10 – 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 
 

                        Oração do Pai Nosso- João Romeu                         
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas  

                    Que sua semana seja de paz e alegria!!!                        
                                  Aniversariantes de novembro 

     "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 

MARIA LUISA DE ALMEIDA LEITE ( MALU) 07/11 7 ANOS 

TIA ANGELA GRAMMÁTICO ( SEMENTINHAS DE JESUS ) 15/11  

LAURA BARCELOS CIMINELLI 18/11 10 ANOS 

TIA MARCELA LEITE (CORDEIRINHOS)  20/11  

ESTHELLA ROSA MONTEIRO 25/11 7 ANOS 

“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e 

a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.” João 14:6 
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