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O PEDIDO DE PAULO

Filemom 8-17

O texto continua e chega ao ponto em que Paulo fala diretamente à Filemom

o que deseja: “Filemom, estou enviando Onésimo de volta”.

Paulo faz um trocadilho com o significado do nome de Onésimo, que quer

dizer “útil”, dizendo que antes ele era inútil, mas agora era útil para ele e para

Paulo. Está dizendo para Filemom que Onésimo era uma novo homem, um irmão

na fé.

Chega mesmo a dizer que a transformação fora tão grande que ele desejava

que Onésimo permanecesse com ele, contudo Paulo reconhecesse que era preciso

cumprir-se as leis. Então Paulo diz – eu o envio de volta.

É bom saber que este termo grego (anapempein) também significa: “eu te

envio o caso”. Então, Paulo não está só restituindo um escravo fujão, mas levando

uma questão para Filemom. Você pode recebê-lo como um irmão na fé? Você pode

perdoá-lo? Você consegue vê-lo como uma nova criatura?

Importante notar que Paulo destaca as qualidades de Filemom como um

homem de bom coração, mas é preciso lidar com a severidade da questão.

É duro termos que lidar com graça, misericórdia e perdão quem nos traz

algum prejuízo. Filemom está se vendo de frente de uma situação real na vida –

como lidar com as perdas que os homens nos causam.

Fico pensando nesse encontro entre Onésimo e Filemom. Não deve ter sido

fácil para nenhum dos dois lados. Como receber alguém que se equivocou, que

errou, que lhe trouxe prejuízo? Nós tratamos pessoas assim, com suspeita.

Muita vezes não nos preparamos para confiar novamente. Falamos do perdão

de Deus, mas para nós é muito difícil perdoar.

Mas está diante de Filemom um escravo fugitivo e uma carta que narra a

transformação na vida daquele homem. O que fazer?

O que você faria ou tem feito com os pedidos de perdão que você recebe?

Essa questão é objetiva!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO - 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

27 NC - Um hino ao Senhor

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 78:01-16

186 NC - O lar do céu

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

320 NC - Brilha no viver

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: "Perdoado"

Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

150 NC - Salvação perfeita

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO - 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

27 NC - Um hino ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 78:01-16
186 NC - O lar do céu

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: "Deus, somente Deus"

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

CONSAGRAÇÃO

320 NC - Brilha no viver
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: "Perdoado"
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

150 NC - Salvação perfeita
Bênção

Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO - 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Grande é o Senhor
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Emaús

CONTRIÇÃO

Leitura: João 6:01-15
Cântico: Venha ao altar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu te agradeço

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
Comunhão

DESPEDIDA

Oração Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo

Cântico: É de coração

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 PARA SANÇÃO DO
ESTATUTO DA IP BOTAFOGO
Como é sabido da Igreja, precisamos
atualizar nosso Estatuto. Para isso o
Conselho convocou a Assembleia e esta,
após discutir o documento e fazer os
ajustes necessários, aprovou o Anteprojeto
de Reforma. Como consequência,
cumprindo o que estabelece as leis da
Igreja, o Conselho enviou o documento ao
Presbitério do Rio de Janeiro que o
analisou e o aprovou sem nenhuma
observação ou alteração. Agora, para
darmos o último passo com vistas ao
registro, precisamos realizar uma
Assembleia para sancionar o Estatuto.
O Conselho da Igreja convoca a
Assembleia Geral Extraordinária para
reunir-se no dia 01 de agosto do corrente
ano, com início às 9h, término da votação
às 11h30min e encerramento da
Assembleia ao término do Culto Matutino.
Como temos feito, os membros da Igreja
poderão votar de forma eletrônica.



CULTO VESPERTINO
Retornamos nossos cultos vespertinos
hoje. Graças a Deus que com segurança
vamos retornando às nossas atividades
e tendo a oportunidade de mais pessoas
participarem dos cultos. Mas não se
esqueça de fazer sua inscrição.

CUIDADOS NAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
1. A presença só será permitida por
inscrição prévia - telefone da igreja ou
celular do pastor;
2. Todos deverão estar de máscaras,
respeitar o distanciamento no interior
do templo e fazer uso do álcool em gel
que será disponibilizado;
3. Leve água para seu consumo - os
bebedouros 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
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.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 07
de agosto, 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: Davi Caldas Caetano Ladeira (3079-
6370), Marina Ragucci da Silva Freire (2570-
5183) e Rodrigo Theodosio de Souza (2485-
4618); Dia 02: Clara Paradela Diniz
Junqueira (96801-6446) e George Neumann
Maggessy Junior; Dia 03: Lucas Assunção

de Abreu (2538-1392) e Zelita Rodrigues
Cardoso (2226-8241); Dia 04: Tagore Martins
de Morais Lima (3852-2749); Dia 05: Aldenira
das Dores Caldas Baldini, Faustino do
Nascimento (3215-3981) e Leonardo Corrêa
Rosa (2568-2932); Dia 06: Lucilena de
Albuquerque Ramirez (2294-7275).

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
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), 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 - 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
01/08: Presb. André Ribeiro
08/08: Presb. Mário Filipe

Diácono
01/08: Diác. Leonardo Medeiros, Glauco
Wamburg e Thiago Leite
08/08: Diác. Michel Jarque, Marco
Aurélio Nóbrega e Jorge Sarito

Escola Dominical Adultos:
01/08: Diác. Faustino Nascimento
08/08: Profa. Lígia Portes Santos

Comissão de Som:
01/08: Marcos Victório
08/08: Luiz Felipe Fiuza

Comissão de Saúde:
01/08 - Mário Filipe
08/08 - Mário Filipe

Escala Transmissão
01/08 - Transmissão - Manhã: Maria
Luísa Buraseska e Tiago Dusi | Noite:
Maria Luísa Buraseska; De olho na live
- Manhã: Ângela Grammatico e Ana
Lucia Caldas | Noite: Davi Benincasa

08/08 - Transmissão - Manhã: Julia
Grammatico e Tiago Dusi | Noite: Tiago
Dusi; De olho na live - Manhã: Ângela
Grammatico e Ana Lúcia Caldas | Noite:
Davi Benincasa

RESILIÊNCIA

Aos que esperam no Senhor,
De todo coração,
O Reino vem!
O Reino vem!

Paraíso infinito,
De folhas verde eucalipto,
Àqueles que esperam,
Sentem a brisa suave nos corações.

Experiência de vida,
Que fortalece e consola.
Nasce com maturidade Cristã,
Para seguir firme na fé com mansidão.

Com amor e consolação,
Resiliência e gratidão.
A promessa de Deus,
Na tua vida virá.
Basta acreditar!

Pois, esperar no propósito de Deus
É a maior prova de amor,
De fé,
Resiliência,
E acima de tudo:
Gratidão pela vida que Deus
Ofereceu para ti.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. O ESPÍRITO SANTO

O Espírito Santo tem tudo a ver com o arrependimento, a fé, a

salvação, a certeza da salvação, as boas obras, a santificação, enfim,

com a presença de Deus e de Cristo em nosso coração e em nossa

vida. Este estudo, portanto, é muitíssimo importante.

1. A primeira coisa a observar é que esse Espírito não é um estado

de espírito, uma energia ou uma emanação de Deus. O Espírito

Santo é uma Pessoa, a terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Provas

disto na Bíblia:

. O Espírito Santo tem características de um ser pessoal, tais

como: vontade (I Co 12.11), conhecimento (I Co 2.9-11),

linguagem (I Co 2.13), sentimentos (Rm 15.30).

. O Espírito Santo pode ser tratado como Pessoa. Os homens

podem invocá-lo (Ez 37.9), mentir-lhe (At 5.3), tentá-lo (At 5.9),

resistir-lhe (At 7.51), entristecê-lo (Ef 4.30), blasfemar contra

ele (Mt 12.31).

2. Outra coisa importante a saber é que o Espírito Santo é Deus

tanto como o Deus Pai e o Deus Filho. Por isso é chamado: Espírito

de Deus (Gn 1.2), Espírito de Cristo (I Pe 1.11), Espírito Eterno (Hb

9.14), Espírito de Glória ( I Pe 4.14).

(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 6 nº 26– 01 de agosto de 2021                                                                                                                                                      

      A história do galho que quebrou.  
        “Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse   
                      dá muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.”  João 15:5 
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1906-2021 

            Uma coisa muito estranha estava acontecendo no pomar da fazenda. Nhô 
Cido percebeu que a laranjeira estava carregadinha de fruta. Todos os galhos 
estavam dando laranjas, menos um. Na verdade, esse galho que estava sem fruta, 
também estava secando aos poucos. Ele chegou a casa e comentou com Sinhá Ana. 
Os dois, curiosos, voltaram ao pomar para entender o fenômeno.  
            Mas, na verdade, quem encontrou a causa do problema foi o Totó que 
começou a latir pertinho do tronco da laranjeira, justamente onde o tal galho sem 
frutas deveria estar ligado. Nhô Cido e Sinhá Ana perceberam que nesse ponto o 
galho estava quebrado e na verdade ainda não tinha caído de vez porque estava 
pendurado nos outros. Resolvido o mistério! Não é possível que um galho separado 
do tronco da laranjeira produza laranja, é claro!!! 
                

           Jesus ensinou tantas coisas!!! Uma delas é que devemos 
“permanecer nele”. Mas... O que isso significa???  
        Permanecer com Jesus significa acreditarmos nEle , obedecer 
seus ensinamentos , dizer a Ele nossos erros e buscar ajuda nEle. 
Como gostava de fazer comparações, Jesus disse que seria como se 
Ele fosse um tronco de uma árvore (naquele lugar, naquela época , 
usou o exemplo da videira - árvore de uvas) . Também disse que nós 
seríamos os ramos. As frutas são os produtos gostosos que saem dos 
ramos.  
       No nosso caso, são as coisas boas que  
fazemos:o amor e o auxílio ao próximo ,o 
cuidado com as coisas de Deus. 
    Se um ramo fica solto do tronco principal,  
seca , não dá frutas . Assim dá para entender  
porque a mentira e a maldade são atitudes  
de pessoas que estão separadas de Deus.  
Que tipo de ramo você é? 
                                   Bjos , tia Ilda                                                                                                                                        
(saiba mais em João 15:1-12)    

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


 
 

LITURGIA: 

Prelúdio: Isabella - 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!  
 
   Vídeo da Helena 
 

2- CÂNTICO - Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria 
 em Nova Friburgo)    - JESUS É MEU AMIGO  
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: Davi Benincasa 
Vamos orar e  louvar a Deus porque Ele é bom  
e poderoso, nos  criou e nos ama !  

 
4-Leitura Bíblica no mês de agosto- Maria Luisa- Salmos 133 
 

5-Versículo do mês de agosto para memorizar: Esther, Daniel, Davi 
                                                     

 “Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.” 

Salmo 133:1 
 
       Recordando -  Salmos 136:1-  Heloisa e Lara           
    

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

 
9– CÂNTICO: Isabela e Inês – Toc Toc Toc  ( Cânticos  
de Salvação para crianças/APEC/vol. Verde nº3)  
Toc toc toc, alguém me bate à porta 
Toc toc toc, alguém deseja entrar 
É o mal querendo um lugarzinho 
Não, não, não, você não pode entrar 

  
 
 
 

 
                     Oração do Pai Nosso- Bianca 
                      Benção pastoral – Rev Cid Caldas   
                                Aniversariantes de AGOSTO 
  "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 

DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA 01/08 7 ANOS 

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUERA 02/08 11 ANOS 

TIA LUCILENA  (CORDEIRINHOS) 06/08  

LUISA PASSINE SALES 08/08 5 ANOS 

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE 15/08 12 ANOS 

TIA MARIANA SATHLER (  CORDEIRINHOS) 15/08  

TIO FÁBIO ARAGÃO ( JUVENIS POR CRISTO) 21/08  

TIA VERÔNICA ( UNIDOS POR CRISTO) 30/08  

Toc toc toc, alguém me bate à porta 
Toc toc toc, alguém deseja entrar 
É Jesus querendo a casa toda 
Sim Senhor, oh, vem em mim morar 
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