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GENEROSIDADE

Filemom 1-7

Se você já leu alguma outra carta de Paulo, há de perceber que o tom da

carta à Filemom é muito diferente. Aqui Paulo pede um grande favor, de um jeito

carinhoso, cuidadoso, atento para não irritar o irmão na fé. Ele deixa de lado toda

sua autoridade e apela ao amor.

Não sabemos muito de Filemom, mas tudo leva a crer que era um homem

de posses e um cristão autêntico. Paulo registra sua oração por ele, ao dizer: Oro

“para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de

todo bem que há em nós, para com Cristo.” (Filemon 1:6)

A palavra grifada (comunhão), em grego é Koinonia. Palavra que já foi

incorporada ao vocabulário cristão com este significado. Mas é preciso saber que

o significado é muito mais amplo do que apenas no sentido de comunhão.

Koinonia é também compartilhar o que, no contexto, nos desafia a

compartilhar a fé. Portanto, Paulo diz a Filemom que o compartilhar de sua fé

seja eficiente, seja feito, seja verdadeiro e isso se dá, também, pelas suas atitudes.

Koinonia é também confraternidade e isso diz respeito ao conjunto de ações

que vinculam as pessoas. Paulo apela para que a confraternidade cristã guie

Filemom em suas reações.

Koinonia significa também o ato de compartilhar. Aqui estamos falando de

caridade, de agir com generosidade.

Fica claro, pelo escrito de Paulo, que Filemom era um homem generoso, e é

exatamente à essa generosidade que Paulo apela. Não adianta ser generoso em

parte, essa precisa se refletir na vida toda do cristão.

Na verdade, Paulo nos ensina que aprendemos muito a respeito de Jesus,

dando aos outros, compartilhando com outros, nos esvaziando.

Paulo desafia Filemom à generosidade. Como isso faz falta em nosso tempo.

Ser generoso é viver a “virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios

interesses em benefício de outrem”. Perceba que, na realidade, é a definição de

ser cristão!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

30 NC – Providência de Deus (na criação)
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 23
202 NC –Palavras preciosas

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

177 NC – Firme nas promessas
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antonio Dusi

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Deus, somente Deus”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
342 NC - Comunhão
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

30 NC – Providência de Deus (na criação)
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 23
202 NC –Palavras preciosas

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

Bodas de Prata – Mary e Alfredo Nucci

CONSAGRAÇÃO

177 NC – Firme nas promessas
Oração Diaconal de Dedicação

Gratidão pelo Ministério diaconal

CERIMÔNIA DE ORDENAÇÃO E INSTALAÇÃO

Palavras Institucionais
Instalação de Diácono
Oração

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antonio Dusi

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Deus, somente Deus”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
342 NC - Comunhão
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Adoração: Me Derramar
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Casa Favorita

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 6:30-34
Cântico: E se

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Plano Melhor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Maurício Buraseska

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Algo Novo

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.



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: Maria José dos Santos; Dia 20:
Andrea Cristina Mendes Gama (2552-
9933), Antonio João Augusto da Costa
(99821-2465), Helena Caldas Almeida
Magalhães (3435-4284) e Natália Regina
da Costa Fontenele (2295-2370); Dia 21:
Beatriz Portella Ferreira Barros (3181-
1176) e Thor Portella Ferreira Barros
(3181-1176); Dia 22: Cynthia Pereira
Caldas (98601-9911); Dia 24: Lauraci
Garcia (2508-6813) e Samuel Dianes
Moreira Teles (3579-3557).

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
petições. O link da reunião está à
disposição. A reunião está sendo
realizada através do aplicativo Zoom.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as
senhoras se reúnem para orar. É um
trabalho da SAF aberto para toda a Igreja.
Você é convidada a participar. Neste
tempo, a reunião está acontecendo
através do aplicativo Zoom. Essa reunião
dura exatamente uma hora. Você vem,
derrama sua alma diante do Senhor, é
abençoado (a) e volta para seus afazeres.
Bênção não tem medida e vale o esforço.

ADOLESCENTES ÀS 18:30
Somos gratos a Deus também porque
nossa UPA tem se reunido todos os
domingos, desde o dia 03 de maio. São
19 adolescentes e pré-adolescentes que
estão juntos. Hoje tem reunião às
18h30min. Pais precisamos que vocês
deem uma força.

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: Andréa Passos, 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
18/07: Presb. Paulo Nascimento
25/07: Presb. Vitor Camarinha

Diácono
18/07: Diác. Michel Jarque, Glauco
Wamburg e Tagore Morais| Diác. Rogério
de Andrade
25/07: Diác. Pedro Rocha, Rodrigo Caldas
e Eduardo Chagas | Diác. Thiago Leite

Escola Dominical Adultos:
18/07: Presb. Eduardo Gouvêa
25/07: Presb. Esequias Sales

Comissão de Som:
18/07: Thiago Leite
25/07: Lucas Bezerra

Comissão de Saúde:
18/07 – Mariana Sathler
25/07 – Mário Filipe

LIVRES PARA ADORAR

Clama a Ele!
Ele te responderá e
Anunciará
O melhor para a tua vida.

Clama a Ele!
À vontade divina.
Exalta o som do coração,
Para o Deus vivo de Israel.

Clamor que ultrapassa
Longitudes de sentimentos,
Do verdadeiro servo,
Em adoração ao Senhor.

Canta em amor,
Pela fé e vigor.
Emoção de elevar
Glórias a ti,
Meu Senhor!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. BOAS OBRAS - CAUSA OU EFEITO?

9. Em casa, durante a semana, leia Efésios 4.17 a 6.9. Registre por

escrito o que aprender sobre vida cristã, santidade, boas obras.

10. Não é fácil praticar boas obras e viver uma vida verdadeiramente

cristã. De fato, só será possível com a ajuda do Espírito Santo, com

muito estudo Bíblico, com muita oração e a ajuda de uma boa igreja.

Por isso, nossos próximos estudos serão sobre O Espírito Santo, O

Estudo da Bíblia, A Oração, A Igreja.

Conta-se que um soldado dos exércitos de Alexandre, o grande

conquistador grego, desertou, foi capturado e trazido à presença do

seu General. Alexandre lhe perguntou: “Soldado, qual é o seu nome?”

Trêmulo, o soldado respondeu: “Alexandre, senhor.”

“Então - disse-lhe o destemido conquistador - ou você muda de

caráter ou muda de nome!” Dizemo-nos Cristãos. Fazemos jus ao

nome? Nosso caráter assemelha-se ao de Cristo? (Ver II Timóteo 2.3-

4)

(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 24– 18 de julho de 2021                                                                                                                                                      

     Amigos 
      “Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos....”  Jó 42: 10a 

            “Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão.” 
Provérbios 17:17 
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1906-2021 

               Tudo começou quando o macaquinho Tomé tentou pegar o caqui que 
estava no galho mais alto. Ele caiu e quebrou o braço. 
                Não foi uma fratura comum. Precisou ser internado no Hospital da floresta 
para uma cirurgia. Correu tudo bem, mas, durante muito tempo ficou sem fazer o que 
mais gostava: pular de galho em galho e brincar com a cacatua Joana. Eles eram 
muito amigos. Onde estava o Tomé, lá estava a Joana. Sempre juntos nas 
brincadeiras, na diversão, dando risadas e pulando. Mas, e agora? A situação era 
diferente. Tomé estava doente, fraquinho, no hospital, tratando do braço machucado. 
Esse era o momento de saber se, de fato, o macaquinho contava com a amizade 
verdadeira da sua amiga cacatua. Afinal essa era uma amizade estranha na floresta, 
bichos tão diferentes...  
                Mas foi graças a dedicação de sua amiga cacatua que o macaquinho Tomé 
se recuperou bem rápido. Comidinhas na boca, carinhos e palavras de consolo, 
muitos afagos de uma amizade sincera, apesar das diferenças. E, bem rápido, as 
árvores da floresta puderam ver os amigos brincando juntos novamente.  
                       
        Quem determinou que para serem amigas, as pessoas têm que ser 
iguais, pertencer ao mesmo país, à mesma raça, ao mesmo sexo, terem 
os mesmos gostos? Numa amizade sincera, o que se mede é a 
capacidade de um se dedicar aos interesses do outro, e ficarem juntos 
tanto em momentos alegres como nos tristes. Amigos oram uns pelos 
outros.   
        A Bíblia nos conta a história de duas pessoas com idades bem 
diferentes, mas que estiveram juntas no momento das dificuldades. 
Rute foi amiga sincera de sua sogra Noemi. A amizade e a companhia 
de Noemi fizeram tanta diferença na vida de Rute que ela decidiu segui-
la onde quer que fosse. O valor de uma amizade está naquilo que a 
pessoa é, e não naquilo que ela tem a oferecer. Amigos são importantes 
porque vão conquistando inexplicavelmente um espaço no nosso 
coração.  Vamos nos lembrar de orar por eles. Bjo, Tia Ilda                                                                                                    
(saiba mais em Provérbios 18:24 /Rute 1 :1-22/ I Samuel 18:1-9)                         
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LITURGIA: 

Prelúdio: Maria Luisa 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: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 

2- CÂNTICO – Isabella e Inês – PARA FICAR FORTE (Cânticos  
de Salvação para Crianças /vermelho-22/ APEC) 
Comer, comer, pra forte ficar 
Corre, pular pra forças ganhar 
Crescendo, crescendo criança feliz 
E forte, bem forte ficando. 

Cantar, orar, falar com Jesus 
A Biblia ler para amar a Jesus 

Crescendo, crescendo nas coisas de Deus 
E forte ficando com Cristo! 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Pedro Henrique 
Deus, com seu poder criou tudo que nos cerca.  
A Ele seja dado todo o louvor! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho- Pilar - Salmos 3:1-5 
 
5-Versículo do mês de julho para memorizar: Maria, Clara , Paulo 
                                                     

    “Em paz me deito e logo pego no sono, porque,  

     Senhor, só tu me fazes repousar seguro.”  

                    Salmo 4:8      
            

   Recordando Josué 24:15b- Daniel, Luisa 
 

6- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Helena  
Deus nos dá a vida, e muitas bênçãos. Vamos agradecer? 

7-Mensagem – tia Ilda 
 

8– CÂNTICO: Davi Benincasa 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 

 
                     Oração do Pai Nosso- Tagore 
                          Benção pastoral – Rev Cid Caldas 

                                Aniversariantes de JULHO 
  "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 

JOÃO ROMEU PONTES ROSA  15/07 7 ANOS 

TIA DÉBORA ( Unidos por Cristo) 15/07  

SAMUEL DIANES MOREIRA TELES  24/07 4 ANOS 
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