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NÃO MURMURE, AGRADEÇA!
“Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em
nome de nosso Senhor Jesus Cristo” (Ef 5.20)

A vida é uma combinação de alegrias e tristezas, sorrisos e choro, saúde e
enfermidade, avanços e recuos. As circunstâncias não podem ditar nossas emo-
ções. As pessoas não devem roubar nossa alegria. As coisas não são o eixo da
nossa felicidade. No texto em tela, o apóstolo ensina algumas verdades sublimes:

Em primeiro lugar, dar graças é uma ordenança divina e não uma opção hu-
mana. Aqueles que são cheios do Espírito (Ef 5.18) têm no coração gratidão e nos
lábios ações de graça. Se a ingratidão é um gesto inadequado para um cristão, as
ações de graças são a sua marca. Devemos ser gratos a Deus pelo dom da vida,
pelo privilégio de termos uma família, pela bênção de termos amigos, pela honra
de fazermos parte da família de Deus. É impossível olhar ao nosso redor e não ver
motivos sobejos e eloquentes para alcançarmos aos céus nosso tributo de louvor
e nossas efusivas ações de graças.

Em segundo lugar, dar graças é uma atitude que inclui tanto a face sorridente
de Deus como suas providências carrancudas. Devemos dar graças por tudo e não
apenas pelas coisas boas. É claro que não devemos dar graças a Deus pelo mal
moral. Uma esposa não deve agradecer o fato do marido chegar em casa bêbado
nem o marido deve agradecer o fato de sua mulher lhe ter traído. Os pais não
devem agradecer pelo fato de um filho ter caído no cipoal das drogas nem uma
família dar graças por uma riqueza adquirida de forma ilícita. Porém, devemos
dar graças pelos dias de sol e também pelos dias de tempestade. Devemos dar
graças pela abundância bem como pela escassez. Devemos dar graças pela saúde
e também quando a enfermidade chega. Devemos dar graças pelos montes cujos
picos beijam as nuvens e também pelos vales mais profundos cobertos de escuri-
dão.

Em terceiro lugar, dar graças é uma atitude constante e não apenas em ocasi-
ões esporádicas. A Escritura nos ensina a dar graças sempre. Isso significa que
essa atitude não deva ser esporádica. Devemos cultivar esse santo hábito de
agradecer. Mesmo quando nós não entendemos todos os detalhes daquilo que nos
atinge, devemos dar graças, pois Deus está no controle e todas as coisas coope-
ram para o nosso bem. Mesmo que sejamos golpeados pela dor como foi o patriar-
ca Jó, podemos dizer que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser
frustrado.

Em quarto lugar, dar graças deve ser um tributo de louvor endereçado ao único
Deus vivo, fonte de todo o bem. O apóstolo Paulo é enfático em dizer que devemos
dar graças a Deus. Ele é a origem de todas as bênçãos. Dele procede toda boa
dádiva. De suas mãos dadivosas emanam todos os tesouros de sua bondade. É do
céu que jorra para nós os motivos que nos levam às ações de graças. Não agrade-
cemos a nós mesmos nem aos deuses fabricados pela engenhosidade do engano-
so coração humano, mas agradecemos a Deus, nosso criador, provedor, protetor e
redentor.

Em quinto lugar, dar graças a Deus deve ser em nome Jesus, o único mediador
das bênçãos que nos alcançam. É em nome de Jesus que devemos levantar nossa
voz para agradecer. É em nome de Jesus que devemos expressar a Deus nosso
preito de louvor. É em nome de Jesus que ousamos entrar na sala do trono, tendo
livre acesso à graça, para adorarmos a Deus por quem ele é e darmos graças pelo
que ele tem feito em nós, por nós e através de nós.

Hoje, conclamo você a abandonar a murmuração e voltar-se para Deus com
o coração repleto de gratidão e com os lábios cheios de louvor!

Rev. Hernandes Dias Lopes



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

52 NC – Glória e Coroação
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 93
170 NC – Redentor onipotente

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

51 NC – Cristo Coroado
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antonio Dusi

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Agnus Dei”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Deus enviou
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

52 NC – Glória e Coroação
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 93
170 NC – Redentor onipotente

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

51 NC – Cristo Coroado
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antonio Dusi

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Agnus Dei”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Deus enviou
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Louvemos ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Oh quão lindo este nome é

CONTRIÇÃO

Leitura: João 18:01-18
Cântico: Oração

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Oceanos

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Esperança
Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Canção do Apocalipse

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.

AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho da Igreja Presbiteriana de
Botafogo convoca a Assembleia Geral para
reunir-se ordinariamente hoje, às 18hs,
a fim de ouvir, para informação, o Rela-
tório do Movimento da Igreja em 2020,
tomar conhecimento do orçamento para
o ano em curso e eleger Secretário de
Atas. Você que é membro da Igreja preci-
sa estar presente.

DIA NACIONAL DE AÇÕES DE GRAÇAS
Estamos chegando na época de agrade-
cermos 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, ado-
rarmos a Deus. O Culto do Dia Nacional
de Ações de Graças será no dia 25 de no-
vembro, próxima quinta-feira, às 19hs.

BAZAR DA OFICINA DE ARTESANTO
ESTER NASCIMENTO
A oficina Ester Nascimento está preparan-
do um maravilhoso bazar. Será no dia 27
de novembro, próximo sábado, começando
às 9h e indo até às 17h. Durante todo ano
nossas irmãs produzem uma enorme
quantidade de peças que você pode adqui-
rir e abençoar os seus como presente de
Natal ou para consumo próprio.



O TRABALHO INFANTIL VOLTA
PRESENCIALMENTE HOJE
Conforme noticiamos em boletins ante-
riores, o Departamento Infantil volta às
atividades presenciais hoje. Nosso povo
atendeu as ponderações do Conselho, as
inscrições foram feitas, o ambiente pre-
parado, os professores todos vacinados.
Hoje contaremos com 20 crianças apren-
dendo a Palavra do Senhor. Lembrando
que, a partir de agora, é preciso fazer ins-
crição para participar da Escola Domini-
cal no Departamento Infantil.

TRANSIÇÃO NA COORDENAÇÃO DO
DEPARTAMENTO INFANTIL
O Conselho da Igreja recebeu as pondera-
ções da nossa querida Ilda Marques  no
sentido de, no ano que vem, ela continuar
atuando no departamento, mas tendo ou-
tra coordenação. Assim sendo, atendendo
ao pedido dela, foi nomeada uma equipe
de transição que assumirá a coordenação
do Departamento ano que vem, mas que
já está atuando no retorno das atividades.
A Comissão nomeada pelo Conselho é
constituída dos seguintes irmãos:
1. Indiomar Selau
2. Sandra Regina
3. Ana Carolina Cruz
4. Ana Lucia Caldas
5. Mariane Chagas
6. Eduardo Chagas

JUNTA DIACONAL ELEGE SUA DIRETORIA
Nossa Junta Diaconal elegeu a diretoria para
2022, composta pelos seguintes irmãos:

Presidente: Michel Beltrão Jarque
Vice: Felipe Eduardo Chagas
Secretário: Rodrigo Pina Caldas
Tesoureiro: Rogério de Andrade

PLENÁRIA DA SAF DE ELEIÇÃO
A Presidente da SAF, convoca as irmãs
para a reunião Plenária que ocorrerá no
próximo dia 28 de novembro, às 16hs.
Neste dia a SAF elegerá a diretoria para
2022. Você sócia é desafiada a não faltar.

CESTA DE NATAL
Pela graça de Deus alcançamos nosso
alvo. O povo de Deus entregou suas ofer-
tas e vamos doar 142 Sacolas de Natal.
Agora estamos consolidando a lista de
beneficiários.

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.

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 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.

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.



ANIVERSARIANTES
HOJE: Denize Maria Teixeira Gomes,
Luziane Ferreira dos Santos, Lucas de
Freitas Santos Gouvêa e Robson da Costa;
Dia 23: Renato Aloysio Telles Ribeiro Junior;
Dia 24: Thayná Victorio Costa Cavalcanti e
Raner Jogemias Soares da Silva; Dia 25:
Alaídes Maria de Jesus e Edson Simon Lei-
tão; Dia 26: Sara Celeste Manhães Sales e
Tássia Fernanda Landgraf Zema; Dia 27:
Clara Caldas Soares da Silva e Margarida
Meirelles Modesto.

Deixamos de publicar o telefone dos ani-
versariantes tendo em vista o estabeleci-
do pela Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais, (Lei nº 13.709/2018). Esta é a legis-
lação brasileira que regula as atividades
de tratamento de dados pessoais.

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 ora-
ção. Estes são os motivos e nomes da-
queles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Julieta Dusi, Clau-
dia Giordano Barbosa, Cleube Anay de
Oliveira (câncer), Dulcineia Pires, Eliane
Cristina Soares, Francisco Antônio (Pri-
mo Ligia Portes), Gabriela Gerusa Leite
Weston, Jaira Botelho Moura, José Eduar-
do Nucci (filho do Alfredo Nucci), Marcos
Muniz, Peggy Barbetta Soares, Stila
Borges Coelho de Sousa, Thor Barros
(Neto da Isa) e Victor Mota.
3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e
suas filhas Barbara e Luísa (consolação,
orientação no tratamento e sustento
espiritual).
4. MISSIONÁRIOS - Rev. Luiz Otávio e Janete
(Panamá)
5. DESEMPREGADOS; 6. GRATIDÃO.
7. OUTROS MOTIVOS

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
21/11: Presb. Paulo Nascimento
28/11: Presb. Vitor Camarinha

Diácono
21/11: Diác. Michel Jarque, Leonardo
Medeiros e Joaber Sales
28/11: Diác. Eduardo Chagas, Felipe
Silveira e Tagore Morais

Escola Dominical Adultos:
21/11: Presb. Esequias Sales
28/11: Profa. Lígia Portes

Comissão de Som:
21/11: Thiago Leite
28/11: Lucas Bezerra

Escala Transmissão
21/11 - Transmissão dia: Julia e Davi|
De olho na live: Ângela e Ana/noite:
Davi| Transmissão noite: Pedro.
28/11 - Transmissão dia: Malu| De olho
na live: Ângela e Ana/noite: Clara|
Transmissão noite: Leticia.



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

X. POR QUE PRECISO DE IGREJA?

9. Há quem diga: “Eu creio em Jesus, e sei que estou salvo,  mas não

acho necessário dizer isto em público.”  Veja o que Jesus e Paulo

disseram a respeito em Lucas 12.8-9 e Romanos 10.9-10. O batismo,

não salva, nem o ato da confissão de fé. Já estudamos que a salvação

nos é dada mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. As

passagens citadas, entretanto, ensinam que é a vontade de Deus e

de Cristo que demos testemunho de nossa fé confessando-a publi-

camente, e do perdão ou “lavagem” dos nossos pecados pelo batismo.

Estes atos nos identificam abertamente como cristãos, membros da

igreja de Cristo.

10. Que orientação encontramos em Hebreus 10.25?

11. Em Atos 2.42,47 para que os cristãos se reuniam?

(a)  ( fraternidade).

(b)  (celebração da Santa Ceia).

(c)  (Ver Salmo 100 e Efésios 5.19).

12. Na igreja, na família da fé, podemos e devemos nos ajudar uns

aos outros e cuidar para que os relacionamentos sejam os melhores

possível. Leia Gálatas 6.2,10; Efésios 4.31-32 e I Pe 4.8-10.
(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 42– 21 de novembro de 2021                                                                                                                                                      

           Jesus ensinou a agradecer antes.             
        “Então, Jesus tomou os pães e,tendo dado graças distribuiu-os entre eles;e também 
                                  igualmente os peixes, quanto queriam .”  João 6:11 
      “... dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Nosso Senhor Jesus 
                                                           Cristo,...” Efésios 5:20 
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1906-2021 

          Tagore estudou muito! O dia da prova chegou e, a semana anterior tinha sido de 
muito estudo. Acordar, banho, café, livro, almoço, livro, lanche, livro, jantar, livro, 
dormir. Muita dedicação porque estudar os temas de medicina não é nada fácil, e ele 
queria ser um bom profissional!. 
         - Tagore, vamos logo!Já estou te esperando para o café!!! 
         - Já vou, Deborah! 
         Nesse momento, quando ele desce as escadas , Deborah leva um susto! 
         - Nossa, que demora! E ainda chega descabelado! Tá horrível!! 
         - Querida, meu cabelo não tem jeito. Não foi por isso que demorei. Eu estava 
agradecendo a Deus pela prova que vou fazer hoje. 
        -Ih...- pensou Deborah – Ficou doido de tanto estudar... tá agradecendo antes 
??? Nem fez a prova ainda...  
            
          Será que o Tagore ficou doido de tanto estudar? Claro que não! 
Certamente ele lembrou que a Bíblia ensina que devemos dar graças em TUDO. 
Ele estudou bastante, pediu que Deus abençoasse o momento de prova e que o 
tranquilizasse para que se lembrasse da matéria. Então com fé, agradeceu 
confiado na vontade de Deus, fosse qual fosse o resultado. Pedimos , pedimos , 
pedimos. E recebemos , recebemos, recebemos. Mas...  e agradecer???? 
Algumas vezes até lembramos-nos disso, depois. Que bom! Fazemos bem! Mas, 
que tal, confiados em Deus, termos palavras de gratidão sempre.  
         Certa vez, uma multidão com fome estava ouvindo os ensinos de Jesus. 
Cerca de cinco mil homens!. Em suas mãos chegaram cinco pães e dois peixes. 
Com seu poder, Jesus poderia ter distribuído logo esses alimentos, e o milagre 
da multiplicação estaria feito. Mas ainda tinha um detalhezinho que faltava ser 
ensinado. E a Bíblia conta que Jesus “tomou os pães e, tendo dado graças 
distribuiu-os entre eles; e também igualmente os peixes, quanto queriam.” 
             Jesus agradeceu ANTES do milagre!! Pense nisso.      Bjos , Tia Ilda 
 (saiba mais em João 6:1-15 / Efésios 5:12-22 / Salmos 100) 
OBS; ESSA REFLEXÃO FOI FEITA PRESENCIALMENTE EM NOVEMBRO DE 2018 AQUI NA 
IGREJA. RESOLVI REEDITA-LA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS, 

NESSE MOMENTO QUE ESTAMOS ENCARANDO, DEVAGAR, ESSE TEMPO.  

 

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
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LITURGIA: 
Prelúdio: Pedro e Letícia- 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! Bem-vindos no nome do Senhor! 
 
2- CÂNTICO– Meu melhor amigo.Letícia Paradela 
Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer! 
A sua Palavra eu vou sempre obedecer! 
Pois eu sei que ele tem sempre o melhor pra mim. 
 
A vida com Jesus é sempre uma aventura! 
Mesmo na tristeza sua mão que me segura. 
E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim! 
 
Vou louvar a Cristo com minhas palmas. 
Vou louvar a Cristo com meus pés. 
Pois ele é o meu melhor amigo, 
Ele é demais! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria 
Vamos orar e louvar a Deus porque Ele é bom e poderoso,  
nos criou e nos ama ! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro- Maria Luisa- Salmos 3:1 – 5 
 
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Erik, Matheus 
             

              “Deito-me e pego no sono; acordo,  

       porque o Senhor me sustenta.” Salmo 3:5                                  
6- Recordando – Salmo 150:6 – Valentina, Yan, João Miguel 
        
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Daniel  
  Momento de agradecer ao nosso Deus pela semana e pela  
vida dos aniversariantes de novembro.  

8-Mensagem – tia Ilda  
 
                          Vídeo do Marco 

9– CÂNTICO:  EU VOU SEGUIR COM FÉ. Vídeo de Chris Sahium ( Igreja 

Presbiteriana  da Gávea) com voz de Kleber Lucas.  
O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei 
Com Jesus eu vou além 
Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira 
Eu não temerei não! 
 
Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar 
Só por que a terra escureceu 
A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus 
É Ele que me fortalece! 
Eu vou seguir com fé com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu 
Eu sei pra onde vou , como águia vou 
Nas alturas sou filho de Deus 
 

             Oração do Pai Nosso- Paulo 
                      Benção pastoral – Rev. Cid Pereira Caldas   
                     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 8 ANOS 

TIA ANGELA GRAMMÁTICO ( SEMENTINHAS DE JESUS ) 15/11  

LAURA BARCELOS CIMINELLI 18/11 11 anos 

TIA MARCELA LEITE (CORDEIRINHOS)  20/11  
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