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NÃO CONTEI TUDO1

No primeiro livro que escrevi, contei tudo o que
Jesus fez e ensinou. (Atos 1.1)

O entusiasmo pelo que acabara de contar e pelo que contaria a seguir fez o

médico amado” (Cl 4.14) cometer um exagero. No chamado Evangelho segundo

Lucas, o primeiro livro por ele escrito, Lucas não teve nem papel nem tinta para

contar “tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo de seu trabalho até o dia

em que foi levado para o céu” (At 1.1-2). Basta virar a página anterior e ler como

João encerra o Evangelho: “Se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas,

uma por uma, acho que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros que

seriam escritos” (Jo 21.25).

A não ser o episódio do encontro de Jesus com os mestres da lei no templo

de Jerusalém (LC 2.41-52), Lucas nada menciona sobre a infância, a adolescência

e o início da mocidade de Jesus. Foram quase trinta anos encobertos tanto pelo

Evangelho segundo Lucas como pelos outros Evangelhos. Nem todas as conversas,

nem todos os ensinos, nem todas as parábolas, nem todo o sofrimento, nem todas

as orações, nem todos os milagres, nem todas as curas, nem todas as expulsões

de demónios e talvez nem todas as ressurreições envolvendo o Senhor Jesus

foram lembradas ou citadas pelo cuidadoso e organizado historiador. Mas o que

ele escreveu e dedicou ao excelentíssimo Teófilo, “um militar de alta patente do

exército romano que, convertido ao Senhor, patrocinou a pesquisa e a publicação

do Evangelho segundo Lucas” (segundo a King James), foi suficiente para deixar

o oficial preparado para ler e entender o segundo livro, chamado Atos dos Apóstolos.

1 CÉSAR, Elben M. Lenz. Refeições diárias. Viçosa;MG. Ultimato, 2011. Pág. 13



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

03 NC - A Igreja em Adoração

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 25

101 NC - A Voz da Salvação

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

288 NC - A Mensagem Real

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Vitória em Cristo”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

135 NC - Mais de Cristo

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
03 NC - A Igreja em Adoração

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 25
101 NC - A Voz da Salvação

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

288 NC - A Mensagem Real
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Vitória em Cristo”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

135 NC - Mais de Cristo
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Incomparável

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 1:14-20

Cântico: Louvado seja

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Maior tesouro

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Maurício Buraseska

DESPEDIDA

Cântico: Oceanos

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.

ASSEMBLEIA GERAL
O Conselho da Igreja convoca a
Assembleia Geral Extraordinária para
reunir-se no próximo dia 21 de fevereriro,
das 9h às 13h, a fim de Eleger Pastor
Efetivo, por um período de 05 (cinco) anos.
Esclarecendo que qualquer ministro da
Igreja Presbiteriana do Brasil poderá ser
votado, o Conselho, contudo, resolveu, por
unanimidade, indicar à Assembleia o
nome do REV. CID PEREIRA CALDAS.
O processo de votação será encerrado às
12h30min, seguindo-se a apuração e a
declaração do resultado.
Desde já busque a orientação do Espírito
Santo do Senhor para a sua escolha.



MESAS RECEPTORAS E APURADORAS:

o MESA 1 - DE “A” a “H”
 Presidente: Pb. Vitor Camarinha da Silva
Malvina Salomão de Pinho
Suplente: Luzia Barbara Manganello Velloso

o MESA 2 - De “I” a “M”
Presidente: Pb. Paulo dos S. Nascimento
Pb. José Vicente Ambrósio
Suplente: Diác. Faustino Nascimento

o MESA 3 - De “N” a “Z”
Presidente: Pb. André Ricardo Ribeiro
Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa
Suplente: Lusinete Alves de Almeida

PLENÁRIA DA SAF
É hoje às 16h pelo aplicativo Zoom. Um
novo ano, novos desafios e oportunidades.
Não esqueça minha irmã, sua presença
é muito importante.

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

CULTOS PRESENCIAIS
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
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.

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 06
de fevereiro, 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 24: Andrea Costa Martelotta (2538-
1969), Eduardo de Oliveira Gouvêa (2495-
4020) e Zélia Tereza da Rocha Baía
(99871-3857); Dia 25: Maeli Martins de
Oliveira (2279-2243); Dia 26: Rodrigo
Pina Caldas (99862-1220); Dia 28:
Claudia Cabral Mosca Duarte Glória
(2254-7906), Claudio Guimarães Tovar
(3277-9227), Eva Adão de Simas (2266-
2156) e Luana Florence Batista Gois
Rocha (2577-7071).

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: Claudia Giordano
Barbosa,, Cleube Anay de Oliveira
(câncer), Clóvis Scliar (marido da Elzi
Scliar), 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, 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
24/01: Presb. Eduardo Gouvêa | 31/01:
Presb. Esequias Sales

Diácono
24/01: Diác. Faustino Nascimento e
Felipe Silveira – Estágio: Eduardo Chagas
|31/01: Diác. Leonardo Medeiros e
Jorge Sarito – Estágio: Glauco Wamburg

Escola Dominical Adultos:
24/01: Prof. Glauco Wamburg
31/01: Presb. Esequias Sales

Comissão de Saúde:
24/01: Mariana Sathler e Afia Mendes
31/01: Mário Filipe e Raquel Ribeiro

Comissão de Som:
24/01: Lucas Bezerra | 31/01: Paulo
Nascimento

JESUS, MEU SALVADOR!

Espírito Santo de Deus
Acalme o meu coração!
Trago em devoção
Toda a minha fé!
Jesus, meu salvador!

Escuto sons de amor
Vindo de todos os lados.
Bendito é o nosso Senhor
Que acalma o meu coração!

Ventos que carregaram as dores.
Respiro esperança e consolação.
Amanheço restaurada na fé
Por Cristo, no meu coração!

Nele eu confio.
Deposito toda a minha crença,
Mesmo que ainda não vença.
Espero e recebo do Senhor!

Com todo o meu amor
Confio e espero,
Os propósitos escolhidos por Ele,
Jesus, meu salvador!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

II. QUEM É JESUS CRISTO?

Neste primeiro estudo, vamos buscar respostas bíblicas à pergunta: Quem é
Jesus Cristo? A Bíblia toda fala de Jesus, direta ou indiretamente. No Velho
Testamento, primeira grande divisão da Bíblia, há muitas profecias e figuras
sobre Jesus, seu nascimento, sua vida, sua obra e sua morte na cruz; o Novo
Testamento, segunda divisão da Bíblia, narra o cumprimento das profecias e
símbolos do Velho Testamento e comenta seu significado para nós e para toda a
humanidade. Num estudo assim tão pequeno, só podemos destacar alguns poucos
versículos.

1. Que profecia encontramos em Isaías 7.14? Qual seria o nome da criança? Veja
o significado deste nome em Mateus 1.18-22.

2. Em Isaías 9.6 há outra bela profecia referente ao nascimento do Messias. Que
outros nomes lhe foram dados? É assim o seu Messias ou Cristo? (O nome Messias
no hebraico do Velho Testamento, e Cristo, no grego do Novo Testamento,
significam Ungido. No Velho Testamento, a cerimônia de posse do rei incluía a
unção com óleo (I Sm 16.13; Lc 4.16-21). Jesus é o Ungido de Deus para ser “Rei
dos reis e Senhor dos senhores”).

3. João Batista  foi o precursor de Cristo. Foi ele quem batizou Jesus quando este
estava para iniciar o seu ministério público. A palavra de João era muito bem
acatada entre os judeus. Que foi que ele disse a respeito de Jesus? João 1.32-34,
principalmente o v. 34.

4. Jesus uma vez perguntou aos seus discípulos: “Quem dizeis vós que eu sou?”
Qual foi a resposta de Simão Pedro, falando pelos demais? Mateus 16.15-16.

5. Junto ao poço de Jacó, às portas da cidade de Sicar, na Samaria, Jesus conversou
com uma mulher que tivera cinco maridos e, na Filho de Deus ocasião, vivia com
um homem que não era seu marido. A mulher  Este  título  indica que entendeu
e creu que Jesus era o Messias prometido, e falou a Jesus é igual a Deus, o Pai
seu respeito com os samaritanos. A convite destes, Jesus passou (João 5.17-18 e 14.8-11).

dois dias em Sicar. Quando partiu, que foi que os samaritanos  Salvador é o
significado disseram à mulher? João 4.42. (Posteriormente, leia a história do
nome Jesus, conforme toda neste capítulo). vemos em Mateus 1.21.

6. De acordo com Mateus 27.33-56, coisas estranhas aconteceram durante a
crucificação de Jesus. Impressionados com as mesmas, que foi que o centurião e
os demais soldados romanos disseram acerca de Jesus? Verso 54.

(Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

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

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 51– 24 de janeiro de 2021                                                                                                                                                      

  POR QUE FAZEMOS ORAÇÃO? 
 (continuando a conversa da Faby e da Isa- vide boletim da semana passada)   

“Orai sem cessar. Em tudo daí graças...” 1 Tessalonicenses 5:17,18a  
“Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, 

conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória... por todas as gerações, para todo o sempre. 
Amém!” Efésios 3:20-21 
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1906-2021 

             - Agora entendi Faby! Quando oramos e fazemos pedidos a Deus, devemos entender que será 
feita a vontade soberana dEle . Precisamos esperar em Deus, porque é o melhor. E nem tudo que 
pedimos é o que mais precisamos. 
            - Isso Isa! É só se lembrar da oração que Jesus ensinou. Tem essa frase na oração do Pai 
Nosso: “seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu”.   
            - E também aprendi que quando não recebemos o que imaginamos , é porque Deus cuida de 
nós e sabe do que precisamos, é assim, Faby?  
           - Claro! É bom ser amiga de gente esperta!!! Vamos brincar agora? 
           - Sim, vamos brincar! Agora já posso ir porque nem preciso orar mais, porque já pedi tudo o que 
eu queria. Agora só vou orar quando precisar de novo de alguma coisa. 
            - Isa,... Você tem certeza que aprendeu tudo sobre oração?  

 
           Será que oramos apenas para pedir coisas? Afinal, o que é a oração? Se a 
gente já pediu tudo que queria, ainda assim, precisamos orar? Essa é a dúvida da Isa, 
que não é má pessoa, mas que precisa de algumas explicações que estão na Bíblia. 
Claro que precisamos orar!! Na Bíblia vemos que precisamos orar sem cessar. E isso 
significa que devemos ter persistência e constância. Oração é uma conversa com 
nosso Deus, e não serve só para pedir coisas. Vamos pensar no nosso papai por 
exemplo. Ele não ficaria alegre se você desse um abraço e dissesse: “- Pai , eu não 
quero pedir nada, só quero dizer que te amo!”?     
           Orar é ADORAR, contar a Deus como Ele é maravilhoso e como o amamos. Por 
isso é comum curvarmos a cabeça, juntarmos a mãos, ao Todo Poderoso Deus, 
Criador e Soberano Redentor.  Além disso, orar é CONFESSAR. Tudo que fazemos de 
errado deve ser dito com sinceridade e arrependimento ao nosso Deus, que é fiel e 
justo para nos perdoar. Orar também é AGRADECER pela grande bondade de Deus 
conosco. Não importa qual seja o aborrecimento. Se começamos a agradecer, a 
alegria vai vencer o sofrimento!  
           E é claro, orar também é petição (PEDIR), primeiro pelas necessidades dos 
outros (lembra da intercessão?)  e depois pelas nossas próprias.Deus sabe de tudo 
que necessitamos e são essas coisas que Ele nos dá .  

                     Beijinhos, e sempre em oração por vocês tia Ilda,               

 (saiba mais em 1 Tessalonicenses 5:17-18/Mateus 7:7-12/1 João 1:9/ Daniel 9:1-19)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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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 do Matheus 

1- SAUDAÇÃO: Bem vindos no nome do Senhor!!!  
 

2- CÂNTICO: Isabella e Inês – PARE! (Cânticos de Salvação para  

Crianças /verde-1/ APEC)  

Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim! (bis) 
Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. 
Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim!  Me salvou! 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi 

Nosso Deus é maravilhoso. Vamos dizer a Ele?  
 

4-Leitura Bíblica no mês de janeiro– Salmos 23- Tiago 
5- Pedro Henrique e Inês – Os livros da Bíblia 
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juizes, Rute, Samuel, Samuel, 
Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, 
Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, 
Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias 
Os trinta e nove livros então, do Velho Testamento, aqui estão 
 
Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, 
Filipenses, Colossences, Tessalonicences, Tessalonicences, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon, 
Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, João, João, Judas e Apocalipse de João 
Os vinte e sete livros então do novo testamento aqui estão 

 
6-Versículo do mês de janeiro para memorizar:  
                                       Daniel , Maria 
 
     
 
 
         Relembrando: Salmos 34:8  – Lara , Estevão 
 

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Lara 
 Momento de gratidão a Deus pela nossa vida e também pela vida dos 
aniversariantes de janeiro. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9 – CÂNTICO – : Isabella e Inês - Firme vou ficar – (Cânticos de Salvação 

 para Crianças /azul-35/ APEC)  
Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer.  
Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. ( BIS) 
Firme sim, firme sim, firme vou ficar! (BIS)                    

                       Oração do Pai Nosso- Pedro Henrique e Maria Luisa                  
                          Benção pastoral – Rev. Cid Caldas                                            
                          Aniversariantes de janeiro  

     "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 

CECÍLIA CALDAS CAETANO LADEIRA 04/01 3 ANOS 

ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE PAGANI 06/01 5 ANOS 

TIA BIANCA ( Cordeirinhos) 08/01  

PEDRO BARBOSA NASCIMENTO 16/01 5 ANOS 

MATHEUS FREITAS WAMBURG 16/01 4 ANOS 

NINA MANHÃES NÓBREGA 18/01 6 ANOS 

TIO FRANCISCO ( Cordeirinhos) 18/01  

TIA CLAUDIA MOSCA ( Unidos por Cristo) 28/01  

“O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.”  
Salmos 23:1 
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