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FIGURAS DA IGREJA

Sobre as palavras com que o próprio Cristo se referiu à

igreja que Ele mesmo edificaria, o Espirito Santo, como inspirador

das Sagradas Escrituras, ofereceu a Paulo figuras que, no seu

simbolismo, definem a Igreja notadamente quanto a sua capacidade

operacional neste mundo.

Como tudo mais que Deus edificou, a Igreja, sendo produto

criativo do Senhor Jesus, existe não simplesmente como resultado

do poder criador do Cristo, mas como consequência também do

planejamento redentor. A Igreja faz parte do plano redentor de Deus

e se insere nele como agente testemunhal da redenção, proclamando

o Evangelho conhecido testado na experiência dos que a integram.

Nesse sentido a figura usada pelo apóstolo em I

Coríntios 3.9 é precisa. Diz Pauto: “Porque de Deus somos

cooperadores; lavoura de Deus...”.

Como lavoura a Igreja deve ser o espetáculo deslumbrante

do campo onde o Senhor semeou. É a Igreja o testemunho de que a

gemente de Deus é um potencial de vida que se manifesta no campo

semeado. De que a vida do Senhor, como escondida em semente, é

capaz de transformar inteiramente a terra aparentemente infecunda.

E essa transformação que Deus opera, mediante a

sementeira de seu Evangelho que é potencial de vida, não somente

muda o visual, mas muda o interior do homem irrealizado e carente

em lavoura de Deus, em centro de produção e fonte alimentar do

mundo.

A Igreja ã esse milagre no mundo. É a Lavoura de Deus na

graça vivificante do Espírito Santo.

Zaqueu Ribeiro



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

9 NC – Aleluia ao Deus Triúno
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 23
151 NC – O Bom Pastor

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

316 NC – Os Intentos de Deus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Amou-me”
Mensagem: Pb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
266 NC – Rude cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

Saudação e Acolhimento

9 NC – Aleluia ao Deus Triúno
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 23
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

316 NC – Os Intentos de Deus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Amou-me”
Mensagem: Pb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
266 NC – Rude cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Sorria
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 1:12-15
Cântico: Meu respirar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Canção do apocalipse

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antonio Dusi

DESPEDIDA

Cântico: Meu alvo
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 fevereiro,
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

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

oMESA 3 - De “N” a “Z”
o Presidente: Pb. André Ricardo Ribeiro
Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa



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.

ELEIÇÃO DE PRESBÍTEROS,
DIÁCONOS E CONCESSÃO DE
EMERÊNCIA
O Conselho da Igreja resolveu convocar a
Assembleia Extraordinária para no
próximo dia 14 de março, das 9h às
12h30min, eleger 2 (dois) oficiais
presbíteros, 06 (seis) oficiais diáconos e
votar a concessão de emerência ao
Presbítero Esequias Costa Sales e
Diácono Fábio Brochado Severino da
Silva.
São indicados os nomes dos seguintes
irmãos:
Para o presbiterato (reeleição):
Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa e Mário
Filipe Bandeira Pereira;
Para o diaconato:
Reeleição – Diác. Leonardo Coelho de
Medeiros e Diác. Joaber Manhães Sales.
Eleição: Eduardo Alves Chagas, Glauco
André Fonseca Wamburg, Rodrigo Pina
Caldas e Tagore Martins Morais Lima.

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  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.

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 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
DIA 22: Inty Yaku Cerezo Ortega e Líbera
da Costa Rodrigues (2551-7657); DIA 24:
Ana Claudia Rodrigues Moreira (3874-
5198) e Maria Fernanda Stival Nóbrega
(3258-3229); DIA 26: Marcos Victório de
Araujo Costa; DIA 27: Argeu Luiz Duarte
Glória (2254-7906).

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: Cecília Caldas
Caetano Ladeira, 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
21/02: Presb. Vitor Camarinha | 28/02:
Presb. Mário Filipe

Diácono
21/02: Diác. Michel Jarque, Leonardo
Medeiros e Marco Aurélio |28/02: Diác. Jorge
Sarito, Thiago Leite – Estágio: Glauco Wamburg

Escola Dominical Adultos:
21/02: Rev. Antônio Dusi
28/02: Presb. Esequias Sales

Comissão de Saúde:
21/02 - Raquel Boy
28/02 – 9h – Mário Filipe | 10h30 – Raquel Boy

Comissão de Som:
21/02: Thiago leite | 28/02: Lucas Bezerra

A GANÂNCIA DO HOMEM 

O que levou a destruição,
Desde a época do Éden,
É a sede de poder.
Do querer mais.

O fruto proibido desejado
É a parábola mais sábia de Deus:
O dever de obediência ao Senhor.
O Amor e o cuidado com a sua criação.

Muitas vezes,
Não importa o que o Senhor faça 
Ou ofereça.
O servo vai querer sempre mais. 
É insaciável. Incontrolável.
Tenhamos cuidado com isso!

Nem a entrega do próprio filho 
foi suficiente para conter 
Esse desejo de poder do homem.
Isso levou a destruição do mundo,
Nas famílias e nos corações.

Só crendo em Cristo
Podemos mudar a visão da atual humanidade.
Tornarmos melhores como pessoas.
Sermos Cristãos abençoadores.
Ajudar ao próximo.
E obter a paz!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. QUE DEVO FAZER PARA QUE SEJA SALVO?

2. As pessoas vão ao médico ou para fazer um check up (como sugerido acima)

ou quando, em razão de alguns sintomas, reconhecem que estão doentes. É

assim também na vida espiritual. A doença, no caso, é o que a Bíblia chama de

pecado; o médico é Jesus; o remédio é a confissão, o perdão, a fé, uma nova

maneira de viver... O primeiro passo, portanto, é reconhecer os próprios

pecados.

a) De acordo com Romanos 3.9-12 e 23, há quem possa dizer: “Eu não peco” ou

“Eu não faço mal a ninguém”?

b) Que disse o apóstolo João a respeito daqueles que não reconhecem os seus

pecados? I João 1.8,10.

c) Adianta guardar, se possível, parte dos mandamentos, ou mesmo 99%? Que

disse o apóstolo Tiago? Tg 2.10.

d) Se os pecadores, arrependidos, confessam sinceramente os seus pecados a

Deus e lhe pedem perdão, o que acontece? I Jo 1.9.

e) Você se lembra da parábola do Filho Pródigo? Ele “caindo em si, disse:  Levantar-

me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei... não sou digno...” Que fez

o pai, que representa Deus nesta história ? Lc 15.17-24.

Três pecados por Dia

Se somos excepcionalmente bons e cometemos somente três pecados por dia,

quantos teremos cometido ao final de um ano? Multipliquemos pelo número de

anos que já vivemos...Terrível, não?

(Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                 Botafogo 

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

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 03– 21 de fevereiro de 2021                                                                                                                                                      

   O estojo de lápis de cor. 
“Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas obras 

são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem;...” Salmos 139:14 
 “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva  

de Deus...” 1 Pedro 2:9 
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1906-2021 

            Todos os 48 lápis de cor viviam felizes no estojo. Todos???Bem, nem todos... Porque existia 
um lápis que se sentia meio inferiorizado, um pouco complexado.  
             - Nem sei por que estou nessa caixa... Acho que nem sou uma cor... sou uma anti cor, uma 
“não cor”.  
             Quem falava assim, triste, era o branco. O vermelho era uma cor vibrante, cheia de 
personalidade. O preto era usado nos contornos, nos detalhes de sombreamento, para dar as 
profundidades e perspectivas. Azul, a cor do céu... Amarelo, o sol... Verde, as matas... Marrom, o 
delicioso pudim, e também o Pudim, que é o cachorro da Maria. E Rosa, a pantera da história em 
quadrinhos. Mas o branco estava enganado se sentindo inútil. Ele também era usado, e sempre em 
momentos onde nenhuma cor poderia substituí-lo: aquele toque especial na espuma das ondas, nas 
nuvens, no leite do copo, no picolé de coco, nas estrelas no fundo escuro da noite, nos cabelos da 
vovó, no sorvete de creme, nas geleiras e na neve, nos lírios do campo e no vestido da noiva.    
                             
              Todos nós temos valor! A Bíblia nos ensina que cada pessoa foi criada à imagem e 
semelhança de Deus, e isso faz toda a diferença! Fomos criados de maneira única e especial e 
nada poderá mudar esse fato. Deus conhece cada um de nós muito bem e sabe quais são 
nossas qualidades. Nós também temos falhas, imperfeições e cometemos erros, mas somos 
especiais porque o Deus de todo o universo nos ama, quer nosso bem. 
              A Bíblia conta a história de um homem, Gideão, que estava se sentindo a pior das 
pessoas, desanimado, com a autoestima baixa. Ele era israelita e seu povo estava sofrendo 
perseguições e sendo roubados por outro povo, os midianitas, há muitos anos.Para que sua 
família não passasse fome, Gideão teve uma ideia. Em vez de separar o trigo na “eira” (um local 
bem aberto e iluminado, próprio para isso) ele foi para o “lagar”, que era um local mais 
escondido onde eram espremidas as uvas (quase uma caverna). Dessa forma ele estava bem 
escondidinho dos midianitas, mas isso deixava o trabalho de separar o trigo mais complicado 
(pouco espaço, pouca iluminação) exigindo muito mais atenção. Aí ele foi visitado pelo Anjo do 
Senhor que lhe chamou de “homem valente”. Deus reconhecia que Gideão tinha essa 
qualidade, a valentia, e que seria o homem certo para livrar Israel dos midianitas. Mas Gideão, 
todo triste e complexado disse que ele era o “menor”, o menos capaz da sua família, um inútil e 
Deus o animou e lembrou que ele era corajoso, que tinha condições de lutar e ganhar.     
              Quando você se sentir inútil, ou até feio lembre-se que você reflete um pouco da glória 
de Deus. Você é digno de dar louvor a Deus com sua vida. Muitas vezes ficamos com baixa 
autoestima quando olhamos para nossas fraquezas. Mas Deus usa nossas fraquezas para 
revelar sua força. Quando você está fraco, em vez de se sentir inútil, peça a Deus para ser sua 
força. Busque a Deus e ele irá mostrar seu poder em sua vida. VOCÊ É VALIOSO PARA ELE! 
Ninguém te conhece mais do que Deus!               Beijos,  Tia Ilda.                                                                                                                                                  

( saiba mais em Juízes 6:11-24 / Salmos 139 )  

 



 
 

                                                                                                                                                          

LITURGIA: 

Prelúdio:Isabela 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!! 
                  

1- SAUDAÇÃO: São todos bem vindos, no nome do Senhor!  
 

2- CÂNTICO : JESUS É MEU AMIGO - Ester (UCP da Igreja 
Presbiteriana de Olaria em Nova Friburgo)     
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! 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria 
Deus é poderoso , criador de todas as coisas .Vamos louvá-lo! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de fevereiro– Davi- Salmos 96:1-6 
 
5-Versículo do mês de fevereiro para memorizar: Helena , Beatriz                                     
 
     
 
 
         Relembrando: Salmos 34:8 – Davi, Estevão 
 
6- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Matheus 
 Vamos agradecer Deus pela vida, pela saúde, pela  
nossa família, por tantas bênçãos.  
 
7-Mensagem – tia Ilda 
 
 
 

8 – CÂNTICO – Isabela e Inês – DEUS ME CONHECE (Cânticos de 

Salvação para Crianças /VERMELHO-30/ APEC)  

Um e dois e três quantos são? Os meus cabelos todos?  
Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. 
Meus cabelos todos contou, pois Ele me conhece . 
 Deus me ama e cuida de mim, a Bíblia assim me diz.  
Uma, duas, três quantas são as estrelinhas todas? 
Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. 
As estrelas todas contou. Todas chamou por nome!  
O meu nome sabe também, a Bíblia assim me diz. 

 
                      Oração do Pai Nosso- Tia Glaucia 
                          Benção pastoral – Rev Cid Caldas  
 

                          Aniversariantes de fevereiro  

     "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 

ERIK FAZZI MARTINS  04/02 7 ANOS 

ESTEVÃO CHAVES DO NASCIMENTO 12/02 12 ANOS 

TIO EDUARDO ( Unidos por Cristo) 13/02  

MARCO MACHADO CORVAL 21/02 2 ANOS 

VALENTINA COSTA GRANJA PINZ 24/02 6 ANOS 

“Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria 

vem pela manhã.” Salmos 30:5b 
Salmos 23:1 
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