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DEUS PERTENCE A QUEM?

“não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos” v. 16

O conceito de nação moderna, em sentido geral, só aparece no final do século 18.

Traduzir o verso 12 do Salmo 33 usando o termo nação, não é muito apropriado. A

Septuaginta, tradução para o grego e que data do século 1º prefere a palavra etnos,

de onde vem etnia, e envolve língua, cultura, tradições e (em alguns casos) religião

de um povo. A Vulgata dos séculos 4º e 5º usa no latim a palavra gens, e a tradução

bem poderia ser: abençoada gente a quem Deus tem por sua hereditariedade.

Martinho Lutero em tradução do século 16 utiliza a palavra Volk, que se traduz do

alemão como povo. A tradução, portanto, está eivada, para dizer pouco, de múltiplos

sentidos, mas não podemos confundir com o conceito moderno de nação/estado.

A monarquia de Israel, data aproximada em torno de 1000 anos AC, foi um equívoco

teológico, profético e diaconal (para dizer pouco) na história de Israel, que advogou

para si a propriedade de Deus. É exatamente o que nos proíbe o primeiro e o

segundo mandamentos. Deus em sua infinita sabedoria e bondade estabelece

como primeiro pecado a idolatria (do grego eidós-latreia) adorar uma ideia, ou

seja, Deus não pode ser transformado em uma ideologia (sentido amplo) e o nome

de Deus não pode ser usado em vão, ou seja, em nome de uma ideologia, nação,

povo, estado. É exatamente isso que estamos presenciando nesses dias atuais.

Mormente nesse tempo de campanha eleitoral, e de pendengas eleitorais em

várias partes do mundo. Estejamos certos de que todos os que usam o nome de

Deus como escudo e para legitimar suas pretensas ações futuras nas gestões

públicas estão incorrendo e já incorreram em pecados graves. Deus não é posse

de nenhuma nação. Deus não é posse de nenhuma ideologia e de nenhum partido

político. O conceito mais próximo de nação moderna que aparece no Salmo 33 é o

de monarquia e mesmo assim temos que ler o verso 16: nenhum rei se salva pelo

seu exército, pela sua valentia ou pela força do cavalo. Como é atual esse Salmo.!

Tenha cuidado para não ser enganado pelos políticos, homens e mulheres, que

usam o nome de Deus em vão e praticam barbaridades em nome de uma ideologia

que só tem como objetivo prender Deus, pensam que podem subjugar Deus com

expressões: “Deus está no comando”. “Vamos vencer essa guerra santa”.  Mas

Deus não é propriedade de nenhuma nação, muito menos de governantes, políticos

e ou candidatos/as violentos/as, mentirosos/as, falsos/as, milicianos/as, e que

alimentam a guerra. Deus nos abençoe.

Rev. Luiz Longuini



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

36 NC – Exaltação

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 91.1-11

122 NC – Necessitado

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

183 HE – Plena consagração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Andai com Deus”

Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

Te agradeço

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

36 NC – Exaltação
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 91.1-11
122 NC – Necessitado

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

99 NC – Louvor ao Redentor
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Andai com Deus”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

Te agradeço
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Salmo 96
Cântico: Teu reino
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 4.1-13
Cântico: Doce Nome

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu vou construir

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Me Derramar
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Porque ele vive

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.

APLICATIVO DA IP BOTAFOGO
Já está no ar o nosso aplicativo. Você pode
baixá-lo na appstore ou playstore no seu
celular. Ali você já tem acesso a Bíblia,
ao hinário e outras informações. Aos
poucos vamos inserir outras facilidades
para lhe abençoar.
Você deve procurar na appstore ou
playstore pelo aplicativo IP Botafogo.



ISCRIÇÕES PARA O DEPARTAMENTO
INFANTIL
Os pais e responsáveis que desejam
inscrever seus filhos podem me enviar
mensagem privada pelo WhatsApp com
o nome completo e a idade da criança.
Além disso, por gentileza, indicar
também o nome completo do(s)
responsável(is) que estará presente no
culto às 10h30.
Abraços, Carol (96925-8132)

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 12
de março, 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: Dulcinéia Pires; Dia 07: Altair dos
Santos Ferreira Filho; Dia 08: Letice
Alves da Silva, Sergio de Moura Sodré e
Patrícia de Souza Camarinha; Dia 09:
Ana Angélica Gramático; Dia 11: Elzi
Lemes Scliar e Gisselle De Carvalho
França Buraseska; Dia 12: Bruno Da
Cunha Freire Jarque.

Deixamos de publicar o telefone dos
aniversariantes tendo em vista o
estabelecido 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
pessoais.

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:

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
Oliveira (câncer), Dulcineia Pires, Eliane
Cristina Soares, Francisco Antônio
(Primo Ligia Portes), Gabriela Gerusa
Leite Weston, Jaira Botelho Moura, José
Eduardo 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
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
PIX: 34171181000130

ESCALAS

Presbítero
06/03: Presb. Eduardo Gouvêa
13/03: Presb. Esequias Sales

Diácono
06/03: Diác. Marco Aurélio, Michel
Jarque e Glauco Wamburg
13/03: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Aureliano Dutra

Escola Dominical Adultos:
06/03: Sem. Lucas Bezerra
13/03: Presb. Eduardo Gouvêa

Comissão de Som:
06/03: Marcos Victório | Victor Rangel
13/03: Lucas Bezerra | Thiago Leite

Escala Transmissão
06/03 - Transmissão dia: Malu e Davi |
De olho na live: Ângela/noite: Clara
|Transmissão noite: Letícia
13/03 - Transmissão dia: Malu, Lucas
e Pedro Ribeiro | De olho na live: Ângela
| Transmissão noite: Malu



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

II. A HISTÓRIA DA QUEDA - GÊNESIS 3

Algumas lições dessa história:

• As permissões e as dádivas de Deus são tantas! E nos podem fazer tão
felizes! (I Tm 6.17). Por que essa atração pelo fruto proibido? Talvez seja
agradável à vista, bom para comer. Mas os frutos permitidos também o
são. Quando pensamos de outro modo, já estamos sob influência satânica...
Deus tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento(...) (I Tm
6.17). Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das
luzes(...) (Tg 1.17).

• As proibições de Deus visam ao nosso bem e à sua glória. Se de alguma
coisa Deus nos priva, é para o nosso bem, para o exercício da nossa fé e da
obediência, para o desenvolvimento da imagem e semelhança de Deus
que há em nós.

• O diabo existe e tenta ainda hoje, como no Éden. Ele é nosso adversário
mais terrível. Seu objetivo é afastar-nos de Deus e destruir nossa vida.
Para tanto, ele torce a Palavra de Deus, levanta suspeitas quanto as boas
intenções de Deus para conosco, mente, seduz. Devemos resistir-lhe
firmes na fé. O apóstolo Pedro escreveu: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo,
vosso adversário, anda em derredor, como leão faminto procurando alguém
para devorar; resistilhe firmes na fé(...) (I Pe 5.8-9).

• Note nessa história as etapas da queda. É sempre assim! Eva deu ouvidos
ao tentador. Contemporizou.

Eva cobiçou o fruto proibido. Deu atenção, fixou os olhos.
Eva tomou do fruto proibido. Iniciou o processo.
Eva comeu do fruto proibido. Concretizou o ato.
Eva ofereceu o fruto ao marido. Induziu outro a fazer o mesmo para
abrandar a própria consciência.

• Se cair, não ficará prostrado! A salvação está em Cristo, o descendente da
mulher, que feriu a cabeça da serpente e a lançará no inferno para sempre.
Esta salvação inclui perdão dos pecados cometidos, purificação da mente
e do coração, reconciliação com Deus, vida espiritual aqui e agora, vida
espiritual e física no céu e na eternidade.

(Continua)
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Jesus é a água que não nos deixa murchar! 
“Ele é como árvore plantada junto a corrente de águas, que, no devido tempo,  

dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha” Salmo 1:3 

 
 

Lia, Bia e Alê eram amigas desde o maternal, mas não podiam ser mais diferentes!  

Chegaram na escola, cada uma carregando seu vasinho. A experiência consistira no 
seguinte: cada aluno recebeu uma muda de planta, levou para casa e deveria cuidar dela 
durante dois meses, seguindo as instruções dadas pela professora. E então, passado 
esse tempo, traria de volta para transplantar a mudinha no canteiro da escola. 
Quando se encontraram, as três amigas ficaram surpresas: suas mudinhas estavam 
completamente diferentes entre si! 
Rapidamente, a professora explicou: 
“Lia, sua planta está murchinha e seca porque não recebeu água o suficiente. Bia, a sua 
está verde, mas não tem nenhum brotinho, porque recebeu água demais em alguns 
momentos e de menos, em outros. A muda da Alê está frondosa e cheia de brotinhos, 
porque ela seguiu as instruções direitinho.” 
“Mas eu li tudo!” Lia e Bia disseram ao mesmo tempo. 
“Ler é uma coisa, estudar, aprender e praticar, é outra.” a professora sorriu.  

Assim como as plantas precisam de água na quantidade e momento certos, nós 
também precisamos de Jesus. Ele é a nossa água. Lembra? João 4:14 nos conta que 

Jesus disse que quem “beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede; pelo 
contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.” 

E, como fazemos isso? Como sabemos quais são as instruções do Senhor para nossa 
vida? Se você respondeu orando e lendo a Bíblia, acertou! 

O grande erro das meninas foi não estudar, aprender e praticar as instruções dadas pela 
professora, não é? Deus não quer que a gente cometa o mesmo erro, por isso, vamos 

orar, estudar a Bíblia e praticar o que ela ensina. E, dessa forma, sermos a árvore “dá o 
seu fruto, e cuja folhagem não murcha”! 

beijos, Tia Sandra  

(que tal ler o Salmo 1 para saber mais um pouquinho? ) 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org.br/


LITURGIA: 
Prelúdio: Tio Aline – Bom Dia 

Bom dia, com alegria 
Desejo pra você um belo dia 
Andando na compania  
Do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem! 
 

 

1 – SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

1- 2 – CÂNTICO– Isabella e Inês – Ao Senhor Pertence a Terra 
(Asaph Borba) 

Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém 
O mundo e os que nele habitam e tudo o que na terra se contém 

Os céus pertencem a Ele 
O sol, pra sua glória 
A lua e a natureza 
E tudo o que na terra se contém 
E tudo o que na terra se contém 

 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR: João 
Vamos começar nosso culto louvando ao nosso Deus! 

4 – Leitura Bíblica no mês – Tia Mariana – Provérbios 3:5 a 12 

 5 -Versículo do mês para memorizar: Lara e Esther 

 

 

9 – CÂNTICO: Isabella – Cristo é Esperança  
 

Cristo é esperança (2x) 
Ele é quem nos satisfaz 

Ele veio ao mundo (2x) 
Para nos trazer a paz 

Ele é solução (2x) 
Ele é solução pra mim 

Para o meu caminho (2x) 
Do princípio até o fim 
 

 
 

Oração do Pai Nosso- Tia Ana Carolina 

Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 

Aniversariantes de MARÇO 
“O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre” Sl 121.8 

 

Tia Ana Luisa (Amigos de Jesus) 03/03  

Daniel Lima Braga 07/03 8 anos 

Felie Baraúna 16/03 2 anos 

Bethina Teles de Souza 19/03 11 anos 

Tia Ana Carolina (Sementinhas e Amigos) 13/03  

   

 

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 

 

6 – Recordando – Salmo 4:8 – Beatriz 
 
7 - ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Daniel 
Hora de agradecer ao Senhor por tudo o que Ele faz todos os dias! 
 

8 – Mensagem – tio Eduardo 
 

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA 

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos) 
Coordenadores: Ana Carol ina  da  Cruz  L ima, Ana Lucia Pina Caldas ,  Eduardo 

Alves Chagas, Indiomar Crosoé de Oliveira  Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Sandra Pina 

MEIO DIGITAL- Aos domingos Culto das crianças (4 a 12 anos) e EBD. 

Produzidos semanalmente, sendo mantidos no Youtube – Igreja Presbiteriana 
de Botafogo  

PRESENCIAL- EBD (1a12anos - divididos em 5 classes)Domingos às 10h30min 
mediante inscrição previa com Ana Carolina da Cruz Lima (21)96925 8132. 

“O Senhor com sabedoria 

fundou a terra.” 

Provérbios 3:19a 
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