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A VERDADEIRA FELICIDADE

À Procura da Verdadeira Felicidade é o “santo gral” da existência humana. O filme À
Procura da Felicidade narra uma história baseada em fatos reais, de um homem chamado Chris
Gardner, um vendedor que vive na linha da pobreza que encontra a felicidade na realização
profissional, tornando-se uma lenda em Wall Street. A maioria de nós busca a felicidade através
das realizações nas nossas vidas, é uma busca constante na vida de todo individuo que seja
considerado normal, sejam elas profissionais e pessoais e no caso dos cristãos até realizações
no âmbito espiritual.

À procura da verdadeira felicidade é lícito e todo cristão deve desejá-la (Fp. 3:1), desde que
observe os requisitos da verdadeira felicidade e ainda conheça quais seriam os seus frutos. O
salmo 128, vai tratar desta temática tão procurada/cobiçada por muitos, mas conquistada/
alcançada por poucos que resolveram pagar o preço. É um salmo de peregrinação1, uma vez que
as famílias viajavam juntas para Jerusalém, nada mais apropriado do que um salmo dedicado
aos pais e aos seus filhos

O termo bem-aventurado2 é mais forte que feliz, embora muitas vezes inclua a felicida-
de. Aquele que é bem-aventurado é o objeto do favor e da graça especiais de Deus. O salmista
proclama as Exigências (v.1) e as Recompensas (vs.2-6) de uma pessoa verdadeiramente feliz.
Quanto as Exigências é que Bem aventurado é aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus
caminhos! (v1) Então um bem-aventurado tem como pré-requisito temer a Deus e andar nos
seus caminhos. De que maneira podemos receber as bênçãos de Deus e ser “bem-aventura-
dos”? WIERSBE (2014,p. 293) responde: mostrando-nos irrepreensíveis diante do Senhor, obedi-
entes a sua lei e sinceros em nosso relacionamento com Ele.

Vamos colocar uma lente de aumento nos pré-requisitos: A. Temer a Deus (v.1a). Eis
como será abençoado o homem que teme ao SENHOR! (v.4) O temor do Senhor é o principio do
saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Pv 1:7. O temor do Senhor3 é uma
reação saudável e correta à supremacia e à santidade de Deus; B. Andar nos caminhos de
Deus (v.1b). No salmo 1 tem um contraste entre o homem bem aventurado com o que não é. O
salmista começa comentando o que o homem bem aventurado não faz (v.1): a. Não anda no
conselho do ímpio; b. Não se detém no caminho dos pecadores; c. Não se assenta na roda dos
escarnecedores. Mas então o que ele faz? (V.2): Tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita
de dia e de noite. E o resultado é que Ele é como a árvore frutífera, e cuja folhagem não murcha;
e tudo quanto ele faz será bem sucedido.(v.3) Por isso, o Senhor protege o justo, mas os ímpios
são como palha sem valor que algum dia será condenada e destruída. (V.4-6):

Este relacionamento virtuoso vertical com Deus nos leva aos nossos demais relaciona-
mentos virtuosos horizontais com o nosso próximo.

Mas não se desespere pois ser um bem-aventurado possuem mais frutos do que exigên-
cias. Então quais seriam estes frutos? Do trabalho, de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te
irá bem (v.2); No Casamento, a sua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera;
Nos relacionamentos com os filhos, eles serão como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa.
Eles são vigorosos e fortes como jovens oliveiras. (v.3); Na sua Nação, o SENHOR te abençoe
desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida (v.5); Na
Longevidade, Deus permitirá que vejas os filhos de teus filhos. (v.6). Eles vivem para ver seus
netos e desfrutar tranquilidade e paz. Eis aí uma cascata de benção do homem que teme ao
Senhor e anda nos seus caminhos, que vai desde o trabalho, ao casamento, no relacionamento
com os filhos, na sua nação e na sua posteridade.

Que o Senhor Deus nos dê o privilégio de teme-Lo e andar no Seu caminho e podermos
receber as bênçãos de sermos um bem-aventurado em todas as áreas das nossas vidas.

Rev. Paulo César Diniz de Araújo

1 WIERSBE, Warren W. Comentário Bíblico Expositivo Antigo Testamento Volume III- Poéticos. Santo
André: Geográfica, 2014.p. 327
2 Bíblia de Estudo de Genebra. 2a. ed. Barueri, SP: SBB; São Paulo: Cultura Cristã, 2009. p.690
3 Bíblia de Estudo de Genebra. 2a. ed. Barueri, SP: SBB; São Paulo: Cultura Cristã, 2009. p.809



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

129 NC – Vigilância e oração

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 116:01-09

371 HE – Fidelidade e vitória

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

192 NC – No céu com Jesus

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: ‘Ele é meu e teu Senhor”

Mensagem: Rev. Paulo César Diniz de

Araújo

DESPEDIDA

Cântico: Glória pra sempre

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

129 NC – Vigilância e oração
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 116:01-09
371 HE – Fidelidade e vitória

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

192 NC – No céu com Jesus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: ‘Ele é meu e teu
Senhor”
Mensagem: Rev. Paulo César Diniz de
Araújo

DESPEDIDA

Cântico: Glória pra sempre
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Quebrantado
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Oh! Quão lindo esse nome é

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 8:27-35
Cântico: Deus do impossível

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu amo a tua casa

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Tributo a Yeowah

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 amadure-
cer mais discípulos de Jesus. Esta é a base
para nosso ministério e tudo o que faze-
mos. 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.

REV. PAULO CÉSAR DINIZ DE ARAÚ-
JO
Hoje temos o privilégio de receber o Rev.
Paulo César, amigo muito querido do co-
ração. Ele veio para participar do Culto
de gratidão pelos 150 anos do Mackenzie
e aceitou estar conosco nesta manhã.
Rev. Paulo faz parte da equipe pastoral
da Igreja Presbiteriana de Manaus onde
é superintendente da Escola Dominical,
Supervisor de células e responsável pelo
ministério infantil. Damos as boas-vin-
das ao irmão e sua esposa Adriany.

O TRABALHO INFANTIL VAI VOLTAR
Estamos tomando as providências para
que possamos voltar as atividades com
as crianças. Nossos professores já foram
vacinados. Uma comissão foi constituí-
da pelo Conselho para analisar o espaço
do 3º andar. Agora a Comissão de Saúde
vai propor ao Conselho um protocolo. De-
vagar, com sabedoria e cuidado vamos
retomando à normalidade.

NOSSO POVO ESTÁ VOLTANDO PARA
AS ATIVIDADES NA IGREJA
Percebemos uma demanda crescente de
presença em nossos cultos e isso é uma
bênção. Nosso povo tem se vacinado e,
com todo cuidado, retomado a participa-
ção na igreja. Agora estamos planejando
e elaborando protocolo para o retorno do
trabalho infantil presencial.



CUIDADOS NAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
1. A presença só será permitida por ins-
crição prévia – telefone da igreja ou celu-
lar do pastor;
2. Todos deverão estar de máscaras, res-
peitar o distanciamento no interior do
templo e fazer uso do álcool em gel que
será disponibilizado;
3. Leve água para seu consumo – os bebe-
douros da igreja não estarão disponíveis;
4. Fique atento aos dias de vacinação na
cidade para que você não perca a data.

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS
O Conselho da Igreja durante o ano de
2020 promoveu uma criteriosa atuali-
zação do rol de membros da nossa igreja
e continuará a fazê-lo durante este ano.
Um próximo passo necessário é a atua-
lização dos dados dos membros, por isso
você será contatado para conferir se suas
informações estão atualizadas. Um rol
em dia nos permite aumentar a comu-
nhão e o contato entre nós.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 18
de setembro, 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
Hoje: Diác. Aureliano Gonçalves Dutra;
Dia 14: Pilar Barreiro Barbosa e Tiago
Szendrodi Dourado Teixeira; Dia 17:
Diác. Jorge Sarito da Silva Leite e Edyr
Soares Custódio.

Deixamos de publicar o telefone dos ani-
versariantes tendo em vista o estabele-
cido pela Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais, (Lei nº 13.709/2018). Esta é a
legislação brasileira que regula as
atividades de tratamento de dados pes-
soais.

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 peti-
ções. O link da reunião está à disposi-
ção. A reunião está sendo realizada atra-
vés do aplicativo Zoom.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as se-
nhoras se reúnem para orar. É um tra-
balho da SAF aberto para toda a Igreja.
Você é convidada a participar. Neste tem-
po, a reunião está acontecendo através
do aplicativo Zoom. Essa reunião dura
exatamente uma hora. Você vem, der-
rama sua alma diante do Senhor, é aben-
çoado (a) e volta para seus afazeres. Bên-
ção não tem medida e vale o esforço.

ADOLESCENTES EM NOVO HORÁRIO
As reuniões da UPA continuam, sem
interrupção. Agora eles escolheram um
novo horário, a fim de que eles possam
estar nos cultos vespertinos. Todas as
terças-feiras, às 19hs pelo Zoom.

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 de-
posite os valores discriminando pelos
centavos, da seguinte forma:



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: Julieta Dusi, Claudia
Giordano Barbosa, Cleube Anay de Olivei-
ra (câncer), Dulcineia Pires, Eliane Cristina
Soares, Francisco Antônio (Primo Ligia Por-
tes), Gabriela Gerusa Leite Weston, Jaira
Botelho Moura, José Eduardo Nucci (filho
do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos Muniz,
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, orien-
tação no tratamento e sustento espiritual).
4. MISSIONÁRIOS - Rev. Luiz Otávio e Janete
(Panamá)
5. DESEMPREGADOS; 6. GRATIDÃO. 7. OUTROS

CONTRIBUIÇÔES
A contribuição de dízimos e ofertas ne-
cessárias para o sustento das atividades
e compromissos missionários e minis-
teriais 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
PIX: 34171181000130

ESCALAS

Presbítero
12/09: Presb. Mário Filipe
19/09: Presb. André Ribeiro

Diácono
12/09: Diác. Eduardo Chagas, Marco
Aurélio e Joaber Sales
19/09: Diác. Michel Jarque, Leonardo
Medeiros e Thiago Leite

Escola Dominical Adultos:
12/09: Profa. Lígia Portes Santos
19/09: Prof. Lucas Bezerra

Comissão de Som:
12/09: Luiz Felipe Cícero
19/09: Thiago Leite

Comissão de Saúde:
12/09: Dr. Mário Filipe
19/09: Dra. Raquel Boy

Escala Transmissão
12/09 - Transmissão dia: Letícia | De
olho na live: Ângela e Ana/noite: Davi
Transmissão noite: Pedro.
19/09 - Transmissão dia: Julia | De
olho na live:Angela e Ana/noite:Davi |
Transmissão noite: Malu.

PLANO MELHOR

Jesus amigo,
De coração,
Trouxe a paz eterna
E a salvação.

Jesus amigo,
Graça e amor.
Querido Santo,
Levou a minha dor.

Jesus amigo,
Me dera vida,
Salvação,
Honra e glória.

Paz terrena
Nos últimos dias.
Lavou minha
Humilde alma
Com o sangue do cordeiro.

Assim, a verdadeira paz,
Estás, no paraíso dos céus,
Quando o avistei.
Sobretudo, o abracei.
Para a vida eterna!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VIII - COMO LER A BÍBLIA

LEIA A BÍBLIA CUIDADOSAMENTE.

Ore ao iniciar a leitura. Peça a Deus que o(a) ilumine, que o(a)

ajude a entender sua Palavra (Salmo 119.18). Leia um capítulo ou

uma pequena seção de cada vez. Releia, se necessário. Grife os

versículos que mais lhe falarem ao coração. Usando uma agenda ou

um caderno, anote o que encontrar. Por exemplo: (a) Uma revelação

ou informação importante acerca de Deus, de Cristo, do Espírito, da

igreja, ou do futuro; (b) Um fato da história bíblica; (c) Uma promessa

em que confiar; (d) Uma ordem a obedecer; (e) Um erro ou pecado a

corrigir etc.

 LEIA A BÍBLIA PARA PRATICÁ-LA.

Alguém já disse: “As Escrituras não foram dadas para ampliar

nossos conhecimentos, mas para mudar nossas vidas.”  Veja o que

Jesus disse em Mateus 7.24-27, na conclusão do seu Sermão do

Monte . E também o que escreveu o apóstolo Tiago em Tg 1.22-25.

O grande evangelista D. Moody escreveu na contra capa de sua Bíblia:

“Ou este livro me fará abandonar o pecado, ou o pecado me fará

abandonar este livro.”

(Continua)
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                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 32– 12 de setembro de 2021                                                                                                                                                      

 Gratidão a Deus!   
 “...dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso 

 Senhor Jesus Cristo.”Efésios5:20  
“Por volta da meia noite , Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus..”  

Atos 16:25a 
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1906-2021 

           Estava uma chuvarada e um frio de rachar!  
            Kity e Tais moravam na mesma rua, uma casa ao lado da outra. Quando Kity 
viu aquele tempo logo falou: 
            “- Ebaaaaa !! Finalmente vou poder estrear minha bota cano longo! Vai ficar 
linda com a saia de veludo xadrez e o guarda chuva vermelho! Um toque especial 
quando colocar a capinha com gola de pelinho marrom! Que bom!!! Obrigada Deus 
pela chuva e por esse friozinho gostoso!” 
               Já a Tais saiu de casa totalmente aborrecida: 
            ”- Meu carroooo !! Todo molhado! E, que frio!! Meus dedos estão 
congelando!! Já sei que vou pegar uma gripe, meu nariz vai entupir, vou ficar sem ar! 
Vou morrer!!!!! Hoje não é o meu dia!!!  
 
                A mesma situação, e duas atitudes tão diferentes... 

 
            Deus nos ensina a dar graças sempre, em tudo! Reclamar não muda 
nenhuma situação. Agradecer faz toda a diferença! E, quando somos amigos 
de Deus , o agradecimento já faz parte da nossa vida. Se tivermos um coração 
agradecido, vamos parar de reclamar.  
             Existem vários exemplos, na Bíblia, de pessoas agradecidas. Mas, uma 
das histórias mais curiosas é a da prisão de Paulo e Silas. Foram presos 
injustamente, maltratados e amarrados pelos pés, mas passaram a noite 
cantando louvores a Deus. Não parece estranho que naquele lugar, uma prisão 
sem nenhum conforto, com os pés presos em um tronco, eles ainda louvassem 
a Deus? Ainda demonstrassem gratidão? E, em voz alta??? Amigos de Deus 
tem coração agradecido. 
             O agradecimento a Deus passa por tudo em nossa vida: pela nossa 
casa, pelos amigos, pelo alimento, pela família, pelo clima etc. Pense bem e 
verá que há muitos motivos para agradecer a Deus, não é verdade? Então: 
       Graças te damos, oh Deus, por tantas bênçãos em nossas vidas! 
                                                                           Beijos, Tia Ilda. 

 (saiba mais em Atos 16:19-40/ Salmos 111/Salmos 107:1/I Tess.5:18 )    

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Davi Benincasa 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 Pedro Barbosa 
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 
2- CÂNTICO-  Isabela e Inês – Instrumentos (Minha vida é uma viagem) 
Davi tocava sua harpa para louvar o Criador 
Tocava o seu instrumento com muita arte e amor 
Miriã tocava o tamborim para louvar o Criador 
Tocava o seu instrumento com muita arte e amor 
               Todo ser que respira louve o nome do Senhor (bis) 
Os sacerdotes tocavam as trombetas para louvar o Criador 
Tocavam o seu instrumento com muita arte e amor 
Asafe tocava os címbalos para louvar o Criador 
Tocava o seu instrumento com muita arte e amor 
               Todo ser que respira louve o nome do Senhor (bis) 
Eu toco o meu violão para louvar o Criador 
Eu toco o meu instrumento com muita arte e amor 
Eu também toco o meu piano para louvar o Criador 
Eu toco o meu instrumento com muita arte e amor 
              Todo ser que respira louve o nome do Senhor (bis) 

 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Pedro 

Vamos orar e  louvar a Deus porque Ele é bom ,poderoso,  
nos  criou e nos ama !  
4-Leitura Bíblica no mês de setembro- Pilar- Salmos 139:1-8 
5-Versículo do mês de setembro para memorizar: Maria, Marco, Maria Luisa   

        “Confia no Senhor de todo o seu coração.” 

                                 Provérbios 3:5a 
        Recordando – João 3:16- Daniel , Davi Benincasa 
 

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Tiago 
  Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir sua ajuda e proteção . 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9– CÂNTICO: Larissa - Satisfação ( Vencedores por Cristo) 
 

Satisfação é ter a Cristo 
Não há melhor prazer já visto 
Sou de Jesus e agora eu sinto 
Satisfação sem fim 

                         Sim, paz real 
                       Sim, gozo na aflição 
                           Achei o segredo 
                        É Cristo no coração 

Satisfação é não ter medo 
Pois meu Jesus, virá bem cedo 
Logo, em glória, eu hei de vê-lo 
Satisfação sem fim             

                     Oração do Pai Nosso- Tia Esther 

                      Benção pastoral – Rev Cid Caldas   
                                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 3 ANOS 

DAVI BENINCASA STALLONE 05/09 10 ANOS 

TIAGO SZENDRODI DOURADO TEIXEIRA 14/09 11 ANOS 

PILAR BARREIRO BARBOSA  19/09 12 ANOS 

TIA ALINE SILVEIRA ( CLASSE CORDEIRINHOS ) 19/09  

TIA ANA LÚCIA CALDAS ( SEMENTINHAS DE JESUS) 28/09  

Satisfação é nova vida 
Eu com Jesus em alegria 
Sempre cantando a melodia 
Satisfação sem fim 
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