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O QUE ESTÁ QUEBRADO PRECISA SER CONSERTADO
Filemom 8-17

Aqui chegamos a um momento muito emocionante nessa singela carta pes-
soal. Paulo faz um humilde pedido colocando a sua situação. Mal traduzindo, Paulo
diz a Filemom: "Filemom, hoje sou um homem idoso, maduro, experiente, mas
preso. Sofro inúmeras limitações, mas não é disso que quero lhe falar. Não são as
minhas condições que determinam meu modo de agir".

Paulo reconhece ser um prisioneiro de Cristo Jesus, repare que nessa frase
ele nos mostra a leitura que ele faz da sua própria vida. Aprenda com isso! Quando
você pensar que tudo vai mal; quando achar que tudo que acontece com você são
problemas pessoais; quando a baixa-estima lhe alcançar. Paulo nos ensina a en-
xergar a vida sob o ponto de vista do senhorio de Cristo Jesus.

As lutas que passamos passam pela realidade de Cristo Jesus em nossas
vidas. Acho que se vivemos nessa perspectiva de que a conta que muitas vezes
temos que pagar na vida precisam ser vistas como consequência da ação de Jesus
por nós, mudaria completamente a forma de enxergar a realidade e faria crescer
em cada um de nós a esperança e fé.

Paulo diz que o foco não é ele nem seus problemas. Engraçado, leio isso e
fico pensando que é tão diferente de mim e de você em muitos momentos da vida.
Vida que vivemos tão autocentrada, tão certos de que ninguém tem maior luta e
problema que o meu; que tudo depende de mim; que tudo é contra mim; que só eu
tenho necessidades.

Então, no versículo 10, Paulo traz seu pedido por Onésimo. Mas, se você leu
com atenção perceberá que se trata de um escravo fugitivo. Aqui quero destacar
algo que é fundamental! Paulo não está discutindo o fato de que o sistema
escravocrata é uma aberração. Paulo não está discutindo sobre o direito do traba-
lhador. Paulo não está levantando uma bandeira contra o subjugar dos povos por
Roma.

Paulo se atem ao fato de que Onésimo era um escravo e fugiu. Preste aten-
ção nessa premissa - os fins não justificam os meios. Deus não precisa de jeiti-
nho humano, da justiça dos homens, nem de justiceiros de plantão. Fácil nos
esquecemos que Deus é Deus de toda justiça, poder, sabedoria. Esquecemos que
Ele é o Senhor da história e da vida. Ele não precisa que quebremos quadros e
situações que estão sob a Sua onipotente responsabilidade. Por isso Jesus disse:
"Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer." (Jo 15:5)

Por isso, Paulo prega a Jesus para Onésimo, o leva a conversão pelo Espírito
Santo, discipula a nova ovelha. O vê transformado numa nova criatura, mas....
Sua vida pregressa precisa ser tratada, resolvida. Ele era um escravo fugitivo e,
pelo sistema de então, jamais teria paz para viver, pois teria que viver fugindo e,
se pego, sofria o perigo de ser punido de forma que iria desde a amputação de
membros, o queimar de seus olhos ou até a morte. Uma nova criatura em Cristo
Jesus que havia áreas na sua vida que estavam quebradas e precisavam ser
consertadas.

É isso que Paulo ensina ao seu discípulo Onésimo. Onésimo conserte isso
em sua vida. Como fazer? Que consequências sofrerei? Não esqueça que o Jesus
que te alcança para salvação, lida com as condições de sua vida.

Porque, em sua vida, o que está quebrado, precisa ser consertado.
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO - 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

111 NC - Comunhão Divina

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 145:13-21

212 NC - Apelo

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

172 NC - Chuvas de bênçãos

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: "Santo és, Senhor"

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

159 NC - Bondoso amigo

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO - 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

111 NC - Comunhão Divina

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 145:13-21
212 NC - Apelo

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana

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

CONSAGRAÇÃO

172 NC - Chuvas de bênçãos
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: "Santo és, Senhor"

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

159 NC - Bondoso amigo
Bênção

Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO - 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Deus Forte
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Maravilhosa Graça

CONTRIÇÃO

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

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu me rendo

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Se não fosse teu amor

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
Dia 26: Paulo Victor Caetano Ladeira
(3079-6370); Dia 27: Maria Ana Guioto
Cansian; Dia 28: Lucia Souza Signes de
Azevedo (2246-6980); Dia 30: Edno
Marcolino Gomes (2286-4625), Nathalia
Sathler Pereira (98346-2600), Nathalia
Victoria Pinheiro da Silva (2572-6689) e
Washington Davinir de Barros.

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 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: 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, Marli
Vellosos, 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
25/07: Presb. Vitor Camarinha
01/08: Presb. André Ribeiro

Diácono
25/07: Diác. Pedro Rocha, Rodrigo Caldas
e Eduardo Chagas | Diác. Thiago Leite
25/07: Diác. Leonardo Medeiros, Glauco
Wamburg e Thiago Leite

Escola Dominical Adultos:
25/07: Presb. Esequias Sales
01/08: Diác. Faustino Nascimento

Comissão de Som:
25/07: Lucas Bezerra
01/08: Marcos Victório

Comissão de Saúde:
25/07 - Mário Filipe
01/08 - Mário Filipe

VIGÍLIA

A que agrada ao Senhor,
De todo coração,
É a vigília santa
Feita em comunhão.

Irmãos da Igreja,
Orando e louvando,
Por amor
Ao Deus criador.

Vigília santíssima,
Que desvia as flechas do inimigo.
Glorifique a vida
Preenchendo o meu ser!

Igreja forte e restaurada,
Vigiai, vigiai.

Na unidade do Espírito Santo.
A Deus glorificaremos,
Com fé e mansidão
À eterna salvação.

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 
                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 25– 25 de julho de 2021                                                                                                                                                      

       O pão com goiabada. 
      “Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, 

praticando-a, sem o saber acolheram anjos.” Hebreus 13:1-2 
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1906-2021 

        Durante a pandemia, só existia silêncio na escola do bairro. Sem o movimento 
das crianças tudo parecia muito estranho e triste. Mas, no primeiro dia de aula após o 
término das restrições ... a escola voltou ao normal! Mil novidades! Rever professores 
e as matérias. Cadernos e livros diferentes. Os amigos se encontraram, mas ainda 
de máscara para manter os cuidados.  
        A Carol contou das aulas on line, Amanda viu mil filmes, João leu todos os livros 
da casa, Clara dormiu mais que a cama. Na hora do recreio, eles conversaram tanto 
que não prestaram atenção ao coleguinha novo, o Roger, que ficou sozinho, no canto 
comendo um... um... pão com goiabada.  
        Não era muito comum esse lanche. Bom mesmo era: iogurte, pão de mel, 
biscoito recheado, chocolate. Todos ficaram rindo do Roger só por causa do lanche 
diferente. Ele ficou triste demais... 
             
        Vamos falar sobre uma palavrinha bem diferente? ACOLHIMENTO. O 
acolhimento acontece quando recebemos qualquer pessoa com carinho e 
atenção, quando usamos palavras e atitudes gentis com os outros.  
        Jesus nos ensinou como agir com carinho, docemente, como não ser rude 
nas palavras e nos gestos. Ele foi assim, carinhoso com todos.  
        O cego de Jericó, Nicodemos, Maria Madalena, os doentes, os discípulos, 
as crianças. A história de Zaqueu é um dos exemplos onde Jesus demonstra 
toda sua capacidade de acolhimento. Ele não se importou com o que as 
pessoas achavam ou diziam de Zaqueu. Ele sabia que Deus, o Pai, é o criador 
de todos os homens. Como qualquer pessoa, Zaqueu merecia atenção e 
carinho, mesmo sendo odiado por todos, por ter atitudes erradas.  Quem tem 
Jesus no coração, procura ser como Ele. Então se torna naturalmente 
acolhedor, gentil e simpático. Não despreza as pessoas e procura ser amigo de 
todos. 
  
         Continuando nossa história... Roger ficou envergonhado por ter levado um 
lanche tão diferente, mas Dida resolveu a situação. Como tinha várias maçãs na 
bolsa, se sentou perto do Roger, deu a ele uma delas e pediu um pedaço do pão 
com goiabada. Começou ali uma grande e eterna amizade! 
(OBS- provem pão com goiabada. É muito bom, de verdade!!   Bjo, Tia Ilda    
(saiba mais em Lucas 19:1-10/Hebreus13:1-2 ,16/ João 4:1-18)                         
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LITURGIA: 

Prelúdio: Pedro e Letícia - 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 da tia Jeane (Igreja Presbiteriana das Américas) 
                                                                    

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

2- CÂNTICO – Isabella e Inês- SEMPRE SOU FELIZ (POR  
DENTRO, FORA, ALTO E BAIXO) - corinhos evangélicos 
Por dentro, fora, alto e baixo sempre sou feliz(bis)  
Aqui Jesus entrou, meu coração limpou 
Por dentro, fora, alto e baixo sempre sou feliz! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria  
Tudo que Deus faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho- Clara - Salmos 3:1-5 
 

5-Versículo do mês de julho para memorizar: Esther, Paulo,  
                                                    Erik, Davi Benincasa 

                                                     

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

     Senhor, só tu me fazes repousar seguro.”  

                    Salmo 4:8      
            
    

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi Benincasa 
Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir que esteja  
conosco sempre. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 

9– CÂNTICO: Pedro e Leticia- COM CRISTO NO BARCO (Cânticos de 

Salvação para Crianças /azul-51/ APEC)  

Com Cristo no barco tudo vai muito bem 
Vai muito bem, vai muito bem 
Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal 
Passa o temporal. Passa o temporal 

Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. 
 
                     Oração do Pai Nosso- Sandra Pina 
                      Benção pastoral – Rev Diego Stallone   
  

                                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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