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O OLHAR DA ESPERANÇA
Filemom 18-25

Continuamos no mesmo foco. Onésimo precisa corrigir seu passado, pois
havia roubado Filemom, seu senhor. Paulo se utiliza de sua relação com Filemom
para convencê-lo a receber Onésimo de volta e se oferece para restituir o que
Onésimo tirou.

Se você tiver o cuidado de ler o versículo 19, perceberá que Paulo o escreve
como um compromisso formal, como um contrato. Ele assume uma obrigação vo-
luntária.

Mas o versículo 21 nos revela algo muito especial - Paulo sempre esperava
o melhor das pessoas. Seu olhar sobre o outro era positivo.

Aqui ele nos ensina algo muito importante. Precisamos desenvolver uma
expectativa positiva quanto aos gestos, palavras e atitudes das pessoas. Num mundo
que jaz no maligno, que só vemos maldade, que a violência reina e o mal se espa-
lha somos contaminados por um espírito de maldade; a só enxergar o mal. Às
vezes usamos até a Bíblia para validar nosso olhar de maldade. Quantas vezes não
usamos o versículo que diz "maldito o homem que confia no homem, faz da carne
mortal o seu braço e aparta o seu coração do SENHOR!" (Jr 17:5), para validar
nossas desconfianças, preconceitos e outros?

Na verdade, Paulo espera o melhor de Filemom, não o pior. Mas isso é
consequência do seu olhar de otimismo sobre a vida. Paulo espera o melhor. Per-
ceba que o texto nos diz que ele está preso, privado de tudo, mas demonstra sua
expectativa de vida, ao dizer:

"E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por
vossas orações, vos serei restituído." (Fm 1:22)

Este é um olhar necessário ao cristão - o otimismo. Não ser condicionado
pelas circunstâncias, mas esperar o melhor, crer no melhor.

Assim esta carta termina. Com a esperança e a expectativa de quem co-
nhece e foi alcançado por Jesus e sabe que Ele está no controle de todas as coisas
e estas "cooperam para o bem daqueles que amam a Deus".

Vivendo assim, Paulo termina esta correspondência abençoando Filemom
com a mesma bênção que vinha abençoando Onésimo.

Não sabemos qual foi a resposta e postura de Filemom quanto a transfor-
mação e recepção de Onésimo, mas pela segurança de Paulo em sua escrita,
percebemos que o grande foco da questão não estava em Filemom, mas no fato de
que Onésimo fora alcançado pela graça e misericórdia de Deus e se tornado uma
nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, sua vida passava pelas transformações
consequentes de uma nova vida.

Isso nos ensina que aqueles que nasceram de novo em Jesus, precisam
se reconhecer nesse processo de restauração.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

33 NC – Maravilhas Divinas

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 34:01-10

184 HE  – Não sou meu

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Recepção de membros

CONSAGRAÇÃO

395 NC – Amor no lar

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Sonda-me ó Deus”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

179 NC - Saudação

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

33 NC – Maravilhas Divinas
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 34:01-10
184 HE  – Não sou meu

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

Recepção de Membros

CONSAGRAÇÃO

395 NC – Amor no lar
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Sonda-me ó Deus”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

179 NC - Saudação
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Salmo 96
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Emaús

CONTRIÇÃO

Leitura: João 6:41-51
Cântico: Deus cuida de mim

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Venha o teu reino

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antonio Dusi

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Maranata

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.

SÍNODO DO RIO DE JANEIRO
Nosso Sínodo esteve reunido na semana
passada e elegeu a nova Mesa para o
mandato 2021 a 2023. Ficou assim
constituída:
Presidente: Rev. Cid Pereira Caldas
Vice-Presidente: Rev. Lourival Marciano
Secretário Executivo: Rev. Tiago Silveira
1º Secretário: Rev. Paulo Roberto Muniz Gomes
2º Secretário: Rev. Anderson Dias de Abreu
Tesoureiro: Rev. Renato Marcondes

FÉRIAS PASTORAIS
Este é um tempo de descanso para nossos
pastores. Rev. Diego tirou 15 dias de
férias e Rev. Cid vai também tirar alguns
dias. Oremos pelos pastores.

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 11
de setembro, 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: Luísa Passine Sales (3988-8392);
Dia 09: Gisela dos Santos Pellegrino
(99698-0341), Ilsi Muniz Pimenta Lobato
(2473-9714) e Ricardo Plata Portugal
(3259-3560); Dia 11: Gledys Serber (2522-
7351), Raquel Braga Ribeiro (2288-5154)
e Helena Quintanilha Silva Santos
Stallone (3624-9515); Dia 13: Lizias
Costa Bittencourt (2421-1305).

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: 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
08/08: Presb. Mário Filipe
15/08: Presb. Eduardo Gouvêa

Diácono
08/08: Diác. Michel Jarque, Marco
Aurélio Nóbrega e Jorge Sarito
15/08: Diác. Rogério de Andrade, Rodrigo
Caldas e Felipe Silveira

Escola Dominical Adultos:
08/08: Profa. Lígia Portes Santos
15/08: Presb. Maurício Buraseska
Comissão de Som:
08/08: Luiz Felipe Fiuza
15/08: Thiago Leite

Escala Transmissão
08/08 - Transmissão - Manhã: Letícia
Paradela e Pedro Paradela | Noite: Malu;
De olho na live - Manhã: Ângela
Grammatico e Ana Lúcia Caldas | Noite:
Letícia Paradela
15/08 - Transmissão - Manhã: Julia
Grammatico e Tiago Dusi | Noite: Pedro
Paradela; De olho na live - Manhã:
Ângela Grammatico | Noite: Tiago Dusi

PAI

Um pai renasce,
Quando nasce um filho.
Grande amizade se inicia:
Carinho, amor, simpatia.

Ao filho querido,
Abraço apertado.
Momentos valiosos,
Que curam toda uma vida.

Um pai se admira.
Benfeitor da sua cria.
Voz que aquece o seu ser:
Proteção,
Amor,
Perdão,
Alegria.

O pai ama de coração.
Revê a sua juventude,
Ali então,
Naquele filho,
Quanta alegria!!

Erros e acertos.
Promessas de melhoria,
Ao filho amado e querido.
Que nasce e renasce,
Dia após dia.

Quem é pai sabe:
É aquele que cuida,
Educa e cria
Nos ensinamentos de Cristo,
Nosso Senhor e guia.

E com muito amor,
Protege ao infinito.
Sendo afetuoso e zeloso,
Com o seu querido filho.

Feliz Dia dos Pais!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. O ESPÍRITO SANTO

3. Que foi que Jesus prometeu aos seus discípulos antes de deixar

este mundo? João 14.16 | Atos 1.4-5

4. De acordo com as promessas de Jesus, que faria o Consolador, o

Espírito Santo, pelos crentes? João 14.26 |João 16.13 | Atos 1.8

(Ver Atos 10.38; 18.28; Romanos 15.13; I Coríntios 4.20; Efésios

3.14-16; I Tessalonicenses 1.5)

5. Jesus disse: "Vim do Pai e entrei no mundo; todavia, deixo o

mundo e vou para o Pai" (João 16.28). Falava de sua encarnação,

vida terrena e ascensão. Enquanto esteve no mundo, encarnado, ele

viveu na Palestina. Seus contemporâneos e conterrâneos podiam

vê-lo, tocá-lo, falar com ele, mesmo depois de sua morte e ressurreição

(João 20.26-27; Atos 1.3-4,9). O Espírito Santo também veio do Pai e

entrou no mundo. Mas não se encarnou, não se restringiu a uma

época ou a uma região. Jesus e os apóstolos claramente ensinaram

que o Espírito Santo habita nos crentes. Sua presença é espiritual e

invisível, mas tão real como foi a de Jesus na Palestina. Leia João

14.16-17,23; I Coríntios 6.19; Efésios 2.22.

(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 27– 08 de agosto de 2021                                                                                                                                                      

                         Meu pai orou por mim!  
       “ Mas Jesus , sem acudir a tais palavras , disse ao chefe da sinagoga :Não temas , 
                                                crê somente.”  Marcos 5:36 
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1906-2021 

            Na Bíblia encontramos muitas histórias de pais atenciosos e “de 
oração”. Vamos imaginar um diálogo (inventado, é claro) entre duas 
amiguinhas, em uma história bíblica (real, é claro), quando Jairo pediu, a 
Jesus, a cura de sua filhinha doente: 
         - Que bom te ver curada! Você estava tão doente... 
         - É verdade. Eu me sentia tonta... fraca demais... 
         - As pessoas disseram que você estava morta!!!!! 
         - Disseram mesmo! Eu só sei que eu não conseguia levantar, me mexer, 
tudo doía. Fazia alguns dias que eu estava daquele jeito, e só piorando...  
        - Que bom que passou! Que bom te ver aqui! Parece até mentira... 
        - Estou tão feliz! As pessoas ao meu lado estavam muito tristes.  
        - E sua mãe? 
        - Era uma tristeza só... meu pai já nem ia mais para o trabalho... 
       - É verdade, o líder Jairo não se afastava de você. Todos da Sinagoga 
estavam sentindo a falta dele. E todos muito preocupados. Quase que ele 
adoeceu também. Estava muito abatido. 
       - Mas meu pai é especial!! Eu amo meu pai. Sabe, ele procurou a única 
pessoa que poderia me salvar. Meu pai acreditou de todo coração e pediu a 
Jesus que colocasse as mãos sobre mim. 
       - Puxa, seu pai, nosso líder na sinagoga, foi falar com Jesus? 
       - Foi a minha salvação! Se meu paizinho não tivesse pedido com fé... nem 
sei...eu escutei uma voz dizendo para eu me levantar . Era Jesus que estava 
do meu lado, de mãos dadas comigo. Levei um susto e percebi que não sentia 
mais dor, nem estava fraca. Levantei-me, e estou aqui. Vamos brincar?             
          A Bíblia nos ensina a colocar a nossa fé no poder de Jesus, 
principalmente em situações difíceis do dia a dia. Parabéns a todos os 
pais de oração, que depositam sua confiança em Deus, e oram para que 
sua família fique protegida.                                            Bjo Tia Ilda     

      (saiba mais em Marcos 5 :21-24 e 35-43 ; Provérbios 20 :7  )  

 

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


 
 

LITURGIA: 

Prelúdio: Maria 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 da Esther 
 
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 
2- CÂNTICO - Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria 
 em Nova Friburgo)    - Se o Espírito de Deus se move em  
mim- Corinhos Evangélicos 
Se o Espírito de Deus se move em mim eu danço como o Rei Davi (bis) 
Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi (bis) 
 
Se o Espírito de Deus se move em mim eu pulo como o Rei Davi (bis) 
Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi (bis) 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Bethina 
Vamos orar e  louvar a Deus porque Ele é bom  
e poderoso, nos  criou e nos ama !  
 
4-Leitura Bíblica no mês de agosto- Clara- Salmos 133 
 
5-Versículo do mês de agosto para memorizar: Paulo, Maria Luisa,  
                                                                  Pedro 
                                                     
 “Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.” 

Salmo 133:1 
 
       Pout pourri de versículos - Heloisa  
    
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: João Benincasa e Bianca 
  Deus está conosco sempre . Vamos agradecer a Ele pela  
semana e pedir sua ajuda e proteção . 
 

8-Mensagem – tia Ilda 
 
9– Homenagem aos pais  

 
                     Oração do Pai Nosso- Ângela 
 
                      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  
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