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ADVENTO

Advento é a palavra que cria e designa a expectativa preparatória

do Natal que já vem.

Por isso é o período litúrgico em que a cristandade revê toda a

esperança messiânica anunciada pelas Sagradas Escrituras.

O advento é a oportunidade litúrgica que embala a alma eclesial

com as promessas divinas de redenção, desde o Genesis até ao último

anúncio angélico feito a Maria e a José,. e edifica a Igreja com os

salmos e profecias que têm por tema o Redentor Jesus.

É também o advento o tempo alegre dos louvores especiais, em

que a hinologia do Natal é relembrada com muita ternura.

Esse é o nosso tempo eclesial. Não por mero saudosismo, mas

para o atendimento correto do enlevo espiritual que a proximidade

do Natal produz, e para condicionar a melhor compreensão da

mensagem divina que o Natal nos traz.

Por isso, participe! Viva o advento. Leia os textos proféticos.

Cante conosco. Ore e agradeça. É tempo jubiloso de advento.

Rev. Zaqueu Ribeiro
12/12/1976



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Primeira vela do Advento

226 NC – A história de Cristo
Oração de Adoração e Louvor
01 HE – Estrela da Alva

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Isaías 63:15-19
151 NC – O bom Pastor

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

161 NC – O melhor amigo
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cláudio Rufino “Consolai”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

227 NC - A velha história
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ao Único

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 13:28-37

Cântico: Me Derramar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Quão grande é o meu Deus

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Maurício Buraseska

DESPEDIDA

Cântico: Doce nome

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.

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.

HOJE TEM PLENÁRIA DA SAF
No horário costumeiro, às 16hs  através
do aplicativo Zoom. Nossas irmãs não
podem deixar de participar. Hoje quem
trará a mensagem da parte de Deus é
nossa irmã Solange Brasileiro, MD
esposa do Presidente do SC/IPB.

SACOLAS DE NATAL SERÃO
DISTRIBUÍDAS DIA 12 DE DEZEMBRO
A Igreja se mobilizou e conseguiu
recursos para adquirir 100 cesta de natal
para abençoar família. Você ainda pode
indicar famílias para receber esta cesta
de natal. Fale com a Gláucia Heier e
indique o beneficiário.

ESTÁ NA HORA DE PREPARARMOS
NOSSOS RELATÓRIOS
O final de ano se aproxima. Já é hora de
começar a levantar os dados que deverão
compor seu relatório. Cada Sociedade
Interna deve produzir seu relatório e
encaminhar ao Conselho até o dia 15 de
dezembro. A soma do todo, comporá o
relatório da Igreja. “Conta as bênçãos,
dize-as quantas são, recebidas da divina
mão! Vem dizê-las, todas de uma vez, e
verás, surpreso, quanto Deus já fez!”

CULTO DAS LUZES DA IP BOTAFOGO
No dia 24 de dezembro, quinta-feira, às
18h, celebraremos o Culto de Natal da
Igreja Presbiteriana de Botafogo. Serão
momentos de culto, comunhão e
celebração ao Senhor. Fique tranquilo
que teremos tempo e tranquilidade para
a Ceia em família. Você vem à Igreja,
celebra com os irmãos e, depois vai para
casa, celebrar com a família menor. É
fundamental que você e sua família
estejam presentes. Você pode, mas não
se esqueça de fazer a inscrição.

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.

ADOLESCENTES, É HOJE ÀS 18:30
Somos gratos a Deus também porque
nossa UPA tem se reunido todos os
domingos, desde o dia 03 de maio. São
19 adolescentes e pré-adolescentes que
estão juntos. Hoje tem reunião às
18h30min. Pais precisamos que vocês
deem uma força.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS
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.

KOINONIA ESTÁ NO AR
Sempre às 19h30min, a mocidade
realiza o Koinonia. Não fique sozinho, não
isole, busque comunhão! É um tempo de
refletir na Palavra e orar. O link você
recebe nos grupos da igreja do WhatsApp.

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 29: Tamiris da Silva Peniche Nunes
(2293-4455/(9972-4538), Lucas Will
Martins (2225-2911), Suelen de Carvalho
Mota (2226-3946/98122-8023), Sérgio
Gramático Júnior (99747-5669) e Ricardo
Jorge Albuquerque Ramirez Portela (2254-
1570/99716-4113); DIA 01: Marinalva
Braga dos Santos (2266-3119) e Marcos
Eduardo de Souza Ramos (2293-4753); DIA

03: Guilherme Leite da Fonseca (2539-
5416/99456-7914) e Rafaella Victoria
Pinheiro da Silva (2572-6689); DIA 04:
Alzira Vanessa de Araújo Mattos (98766-
9602) e Maurício Portes Santos Sobrado
Silva (3253-0298); DIA 05: Maria Helena
da Silva Almeida (3852-9164), Claudia
Eliçon Leonardo Santoro (2295-1282) e
Lara Romeu Pontes Rosa (2568-2932).

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
29/11: Presb. Vitor Camarinha | 06/12:
Presb. André Ribeiro

Diácono
29/11: Diác. Felipe Silveira, Michel
Jarque, Faustino Nascimento e Thiago
Leite | 06/12: Diác. Michel Jarque,
Felipe Silveira e Marco Aurélio Nóbrega

Escola Dominical Adultos:
29/11: Prof. Glauco Wamburg
06/12: Presb. Esequias Sales

Comissão de Saúde:
29/11: Raquel Boy e Raquel Ribeiro
06/12: Raquel Boy e Tagore Lima

Comissão de Som:
29/11: Lucas Bezerra | 06/12: Marcos
Victório

A 1ª Luz do Advento

Vigilância da fé,
Sem medos e temores,
Espera no Senhor,
De todo coração,
A mais pura comunhão,
Em Cristo nosso redentor.

Resiliência, vigília e espera.
Do Cristão amparado,
Justificado pela fé,
No tempo do Senhor.

Luz que acolhe o mundo,
Dos pecados e das dores.
É tempo de escutar o coração,
Fazer oração,
Ter gratidão:
Mais um ano se findou.

Acender o brilho da esperança!
Trazer Glória a vida futura!
Luz que ilumina o mundo,
E transcende a paz!

Venha Senhor Jesus,
Com todo o seu amor
Traga fé e esperança,
Para a nova vida,
Novo ciclo,
Que agora se faz!

Ana Carolina Corval





O FRUTO DO ESPÍRITO
Rev. Éber César

V. LONGANIMIDADE

2. A LONGANIMIDADE DE DEUS E DE CRISTO

Depois da idolatria de Israel ante o bezerro de ouro, no Sinai, e tendo Moisés
destruído as tábuas da Lei, Deus lhe ordenou que lavrasse outras duas tábuas de
pedra, e lhe disse: “Eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras, que
quebraste.” Moisés, então, reconheceu: “Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e
longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade...” (Êx 34.6).

Davi também disse: “O Senhor é misericordioso e compassivo; longânimo e assaz
benigno” (Sl 103.8). Deus é “tardio em irar-se” (Sl 145.8); “Suas misericórdias são a causa de
não sermos consumidos” (Lm 3.22).

Na paciência, como em tudo mais, Jesus foi e é como o Pai. Ele se fez “homem de
dores e que sabe o que é padecer” (Is 53.3). Quanta paciência Ele teve com os discípulos?
E como é longânimo para conosco, hoje! Reincidimos vez após vez nos mesmos pecados,
e Ele nos perdoa! Seu Espírito nos tem acompanhado pacientemente pelos caminhos
tortuosos e emaranhados que nós mesmos escolhemos, e insiste em reconduzir-nos
aos Seus caminhos.

Quantas vezes nos perguntamos por que Cristo não volta logo para levar os salvos
aos céus e julgar os ímpios. Pedro explica: “Não retarda o Senhor a Sua promessa (de
voltar), como alguns a julgam demorada; pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não
querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento” (II Pe 3.9).

3. A LONGANIMIDADE EM NOSSA VIDA DIÁRIA

a) Precisamos ser pacientes conosco mesmos. Nosso desenvolvimento físico,
mental e espiritual toma tempo e envolve sacrifício. Até Jesus teve de crescer
em estatura, sabedoria e graça (Lc 2.52). Pedro recomendou: “Crescei na graça e
no conhecimento do Senhor Jesus” (II Pe 3.18). Às vezes, queremos chegar ao fim
quase antes mesmo de havermos começado, e ficamos impacientes e
desanimados se não o alcançamos prontamente.

b) Precisamos ser pacientes com os outros. Paulo uma vez externou a sua
convicção de que “aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia
de Cristo” (Fl 1.6). E escreveu: “Exortamo-vos, irmos, a que admoesteis os insubmissos,
consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos” (I
Ts 5.14). Os pais precisam ser pacientes com os filhos (Cl 3.21); as testemunhas
e os evangelistas precisam ser pacientes com os que, aparentemente, ainda
não estão salvos. Mormente leva tempo para a semente do evangelho germinar
e crescer nos corações dos homens (Gl 4.19).

c) Precisamos ser pacientes com este mundo ímpio. Como vimos, “o Senhor é
longânimo... não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao
arrependimento”. O evangelho tem de ser pregado a todas as nações, antes que
venha o fim  (Mc 13.10).

Nós, que já estamos salvos pela fé em Cristo, corretamente anelamos por Sua
volta, e oramos: “Maranata!” (“Vem, nosso Senhor!” I Co 16.22). Todavia, devemos esperar
pacientemente, sem perder o ânimo, e evangelizar, para que, por  todos os meios, alguns
mais sejam salvos.

Continua
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 43– 29 de novembro de 2020                                                                                                                                                       

      A borracha amarela. 
          “Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste 
                Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o 

homem?”  Salmos 56:10-11 
“E outra vez: Eu porei nele a minha confiança.” Hebreus 2:13a 
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1906-2020 

           -  E agora? Como vou me dar bem na prova de hoje? Vou tirar zero! 
           - Que desespero é esse, Maria Elisa? Porque tanta preocupação? Você 
estudou a semana toda... 
           - Mas vou me dar mal, tenho certeza... Você não sabe o que aconteceu, 
Dilma... 
           - Tá com dor de barriga? Esqueceu-se de ler toda a matéria?  
           - Não, pior... Minha borracha amarela da sorte sumiu. Essa borracha sempre 
esteve comigo, e eu sempre me dou bem nas provas quando estou com ela. E agora? 
Ela sumiu!!!!Tô perdida, Dilma! 
            - KKKKKKKK Que drama!!! Nem parece que é inteligente e que conhece as 
lições da Bíblia. Onde está sua confiança? Está numa borracha amarela? Você 
estudou muito! Então peça a Deus que te ajude a lembrar e faça a prova . Olha pra 
Deus e confia! 
             

              Onde colocamos a nossa confiança? Num papel colorido? Numa 
estrelinha dourada? Numa borracha amarela? São as coisas materiais que 
garantem nosso sucesso?             
            A Bíblia conta a história de um amigo de Jesus chamado Pedro. Ele 
amava Jesus e confiava nele. A confiança foi tão grande que Pedro iniciou uma 
caminhada difícil e que parecia impossível. Uma caminhada sobre as águas. Ele 
só poderia caminhar sobre as águas se fosse através de um milagre e se tivesse  
confiança em seu amigo Jesus que o convidou para ir ao seu encontro. No início 
Pedro conseguiu andar, mas se distraiu e parou de olhar para Jesus quando 
percebeu a força dos ventos. Isso fez o medo aparecer.  
         O medo é inimigo da fé. Quando Pedro teve medo, parou de confiar em 
Jesus e, começou a afundar. Mas se livrou de morrer quando se lembrou 
novamente de olhar para Jesus e pediu: “ Salva-me ,Senhor!”  
         A nossa confiança deve estar concentrada em Deus, principalmente 
quando corremos perigo, em momentos difíceis da nossa vida. 
          O melhor é crer somente em Deus e seguir com fé!           Tia Ilda 
       ( saiba mais em Mateus 14:22-33 / Salmos 56/Hebreus3:1-19) 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 



 
 

LITURGIA: 

Prelúdio:Lara 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 Laurinha 
  

 1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Mais um domingo na presença  
             de Deus! Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 
2- 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: Beatriz 

Deus é maravilhoso e poderoso! Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Pedro - Salmos 37:3-7 
 
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Clara , Davi                     
 
     
 
 

         Relembrando: Salmos 96:1 – Beatriz , Matheus 
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Estevão 
Vamos agradecer ao Senhor as bênçãos recebidas durante a  
semana e pela vida dos aniversariantes de agosto . 

7-Mensagem – tia Ilda 
 

10 – CÂNTICO – Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria em 
Nova Friburgo)    - JESUS É MEU AMIGO  
Jesus é meu amigo,Jesus está comigo  
E nunca vai me abandonar (2x) 
Sei que Ele me ama  
De verdade (2x) 
Seu nome é Jesus : Caminho verdade e luz! 
 

                        Oração do Pai Nosso- tia Aline                         
                          Benção pastoral – Rev. Diego Stallone  

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

     "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 

PAULO ROBERTO GOMES TORRES DOS SANTOS 02/12       6 ANOS 

LARA ROMEU PONTES ROSA 05/12      8 ANOS 

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

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

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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