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SINAIS DE ALERTA
1 João

Você que tem acompanhado estas breves reflexões já sabe que esta epístola de
João visa a reflexão da Igreja quanto aos desafios de seu tempo.

João está falando para crentes que estavam mais preocupados em tornar o discur-
so do Evangelho em algo intelectualmente relevante, como se já não o fosse.

Por exemplo, João se insurge contra a tentativa de aproximar o Evangelho da
filosofia contemporânea. Neste sentido, desenvolveu-se um pensamento que recebeu o
nome de Gnosticismo. Cuja crença básica é que só o espírito é bom, a matéria é essen-
cialmente má. O gnosticismo ignora e despreza o corpo por ser esse, matéria.

O corpo, na verdade, aprisiona o espírito. Já o espírito é inteiramente bom e emana de
Deus. O propósito da vida deve ser o de libertar o espírito da maldade do corpo.

Distorção clara do evangelho, pois o homem e a mulher foram criados integralmente por
Deus e não há neles, após a queda, nenhum sinal de bondade e perfeição. Só Jesus pode tornar
o ser humano numa nova criatura e que passa a partir daí, a viver o processo de santificação e de
viver o desafio de uma vida em santidade.

O pensamento gnóstico elimina o mal essencial do ser humano e a necessidade
do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

O segundo problema que João ataca é a questão dos falsos mestres. Gente que
nasceu dentro da Igreja, mas se separaram dela. Por isso, João diz desses: "Eles saíram
de nosso meio; entretanto, não eram dos nossos; porque, se tivessem sido dos nossos,
teriam permanecido conosco; todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que ne-
nhum deles é dos nossos." (1Jo 2:19)

Esses falsos mestres eram homens de influência e tinham capacidades intelec-
tuais que podiam levar muitos ao engano e o faziam. João, chama a atenção para que os
crentes não se deixassem enredar pelo discurso dos sábios, cultos, poderosos e daque-
les que têm muitas possibilidades, mas fogem do verdadeiro Evangelho que revela Jesus
Cristo como Senhor.

O terceiro problema que João destaca nesta carta é a negação do caráter messiânico
de Cristo. Os falsos mestre negavam que Jesus era o Messias. Isso João denuncia clara-
mente: "Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o
anticristo, o que nega o Pai e o Filho." (1Jo 2:22)

Nesse sentido, este discurso encontrava guarita nos judeus visto que eles ti-
nham muita dificuldade para crer num Messias crucificado.

Como decorrência disso, João destaca um quarto problema - A negação da
encarnação. Numa linha de pensamento gnóstica (considerava a matéria má), que negava
o caráter messiânico de Jesus era quase que uma consequência negar a encarnação de
Jesus. Aqui a coisa se complica ainda mais, pois na Igreja primitiva esse mal foi inocula-
do tendo surgido duas heresias:

1. Docetismo - Estes defendiam que Jesus não encarnou. Não foi verdadeira-
mente homem, mas Ele só "pareceu" ter um corpo. Ele foi como um fantasma;

2. Cerinto - Este homem fazia distinção entre o Jesus humano e o Cristo divino.
Afirmava que nos últimos momentos de Jesus, o Cristo se desprendeu dele, pois acredi-
tava que o Cristo não padeceu de forma nenhuma.

João refuta este ensino de Cerinto ao dizer: "Este é aquele que veio por meio de
água e sangue, Jesus Cristo; não somente com água, mas também com a água e com o
sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade." (1Jo 5:6)

Perceba que todas as teses de falsos mestre, na tentativa de tentar "explicar"
Jesus Cristo, minoram, mitigam e desvalorizam o que verdadeiramente Ele é - o filho de
Deus encarnado que veio nos trazer a única possibilidade de salvação.

Mas, não podemos terminar esta reflexão sem lhe trazer um destaque. João nos
mostra que precisamos sempre estar atentos aquilo que é dito sobre Jesus e conferir na
Palavra de Deus. Que a voz de Deus prevaleça e que a voz dos homens se submeta à Sua
Palavra.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO - 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

114 NC - Brilho celeste

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 34:11-22

183 NC - Benditos laços

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

335 NC - Júbilo no céu

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro da SAF "A grande comissão"

Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

145 NC - Refúgio verdadeiro

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO - 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

114 NC - Brilho celeste
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 34:11-22
183 NC - Benditos laços

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

335 NC - Júbilo no céu
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro da SAF "A grande comissão"
Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

145 NC - Refúgio verdadeiro
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO - 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Rei das nações
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Dono do meu coração

CONTRIÇÃO

Leitura: João 6:60-69
Cântico: Rei do meu coração

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Cântico da Colheita

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Ele continua sendo bom

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.

PLENÁRIA NO PRÓXIMO DOMINGO
Hoje, às 16hs haverá a reunião Plenária.
Você precisa fazer sua inscrição com sua
Coordenadora.

NOSSO POVO ESTÁ VOLTANDO PARA
AS ATIVIDADES NA IGREJA
Percebemos uma demanda crescente de
presença em nossos cultos e isso é uma
bênção. Nosso povo tem se vacinado e,
com todo cuidado, retomado a participação
na igreja. Agora estamos planejando e
elaborando protocolo para o retorno do
trabalho infantil presencial.

CUIDADOS NAS ATIVIDADES
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: Raiza Cansian Tuão e Vanda
Gonçalves da Silveira; Dia 23: Felipe
Eduardo Silva Silveira, Eliane Cristina de
Freitas Santos Gouvêa e Ana Clara
Marques de Andrade; Dia 25: Augusto
Pereira da Fonseca e Márcia Barbieri
Ribeiro; Dia 26: Maria do Amparo Batista;
Dia 27: Victor Sathler Ogando Cunha.

A partir desse domingo, deixamos de
publicar o telefone dos aniversariantes
tendo em vista o estabelecido pela Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais, (Lei nº
13.709/2018).Esta é a legislação brasileira
que regula as atividades de tratamento de
dados pessoais.

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
22/08: Presb. Esequias Sales
29/08: Presb. Vitor Camarinha

Diácono
22/08: Diác. Eduardo Chagas, Pedro
Rocha e Joaber Sales
29/08: Diác. Marco Aurélio Nóbrega,
Mivhel Jarque e Tagore Moraes

Escola Dominical Adultos:
22/08: Presb. Eduardo Gouvêa
29/08: Presb. Esequias Sales

Comissão de Som:
22/08: Lucas Bezerra
29/08: Paulo Nascimento

Escala Transmissão
22/08 - Transmissão - Manhã: Letícia
Paradela e Julia Grammatico | Noite:
Pedro Paradela; De olho na live - Manhã:
Ângela e Ana Lúcia Caldas |Noite: Davi
Benincasa
29/08 - Transmissão - Manhã: Letícia
Paradela e Pedro Paradela | Noite: Julia
Grammatico; De olho na live - Manhã:
Ângela e Ana Lúcia Caldas | Noite:
Letícia Paradela

ORAÇÃO DO MUNDO A DEUS

Querido Deus de amor,
Te pedimos com louvor,
Paz em nossas famílias,
Paz no mundo,
Apenas, paz.

Momentos difíceis,
Que assombram o nosso planeta,
Vem e vão,
Mas jamais se passarão,
Despercebidos por Ti.

Desejamos que o mundo se encha,
De carinho e bondade,
Amor e fraternidade.
Uns com os outros.
Filhos, maridos,
esposas e amigos.

Natureza divina,
Com respeito a tudo que Deus
Criou.
Dá-nos força e assistência,
Para seguirmos firmes na fé.

Pois o caminho da felicidade,
É infinito.
Cheio de cruzamentos,
Escolhas de momentos.
A serem bem vividos
Por nós.

Que façamos sempre as melhores
escolhas em prol da humanidade.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VI. O ESPÍRITO SANTO

7. A presença do Espírito Santo na vida do crente é importante por

um outro motivo também. Já entre os judeus antigos havia o costume

de validar as transações com selos (Jeremias 32.9-10). Tendo isto

em mente, Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso: "... tendo crido (em

Cristo), fostes selados com o Santo Espírito da promessa..." (Efésios

1.13). E também: "Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes

selados para o dia da redenção" (Efésios 4.30). Isto significa que o

Espírito Santo é o selo de Deus em nós, os que cremos em Cristo; é

a garantia de que lhe pertencemos. Ele nos resgatou, pagou alto

preço por nós (I Pedro 1.18-19), e nos selou com o seu selo. Esta é

uma das razões por que podemos ter absoluta certeza de nossa

salvação. Estamos "selados para o dia da redenção", o dia da redenção

final, o dia da volta de Cristo! Aleluia!

SOMOS TEMPLOS DO ESPÍRITO SANTO

Em I Coríntios 6.19, note que Paulo combate o pecado da impureza

sexual lembrando aos cristãos coríntios, que o estavam cometendo,

que seus corpos são "templos do Espírito Santo".

Esta lembrança deve prevenir-nos também contra os vícios, a gula,

enfim, tudo que prejudica a saúde física e emocional. Mas, a presença

do Espírito Santo de Deus em nossos corações e em nossas vidas é

um convite e a maior ajuda para a vida de santidade

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 29– 22 de agosto de 2021                                                                                                                                                      

      A estrela vermelha do chocolate belga.  
      “E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o  

Pai seja glorificado no Filho.” João 14:13 
  “Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus...” 

 I Timóteo 2:5 
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1906-2021 

             Igor estava super feliz e o motivo era uma estrela vermelha de papel. 
     - Oba!!! Ganhei a estrela vermelha do chocolate belga!! Fui premiado! Agora estou 
com tudo!!! 
    - E o que significa esse negócio de estrela vermelha, Igor?  
    - Você não sabe Elisa? Significa que eu sou um garoto de sorte! Quer dizer o 
seguinte: se eu quiser que alguma coisa aconteça, é só colocar a estrela vermelha do 
chocolate belga na palma da mão, fechar os olhos, segurar com muita força e fazer o 
pedido... E já sei o que vou pedir! Estou precisando dessa sorte... Tô mal em 
matemática... 
     - Pedido pra quem??? Para a estrela vermelha que veio no chocolate belga??? 
     - Claro Elisa! É isso que diz na propaganda da televisão. Tem até uma musiquinha 
que eu já sei de cor. 
 
         O Igor só pode estar doido! Como um pedaço de papel vermelho em forma 
de estrela pode garantir que ele vai ter sucesso na prova de matemática?  
          A Bíblia conta que quando a gente entrega a Jesus o nosso coração e 
deixa que Ele tome conta de nossa vida, recebemos o Espírito Santo. Aí Jesus 
se torna o mediador entre nós e Deus. E, o que é um mediador?  
           Mediador é a ponte que nos une ao Pai. Tudo o que precisamos devemos 
pedir no nome de Jesus.  

 
               - Ah! Agora entendi porque a gente diz “em nome de Jesus, AMÉM” no final 
de cada oração!!  E AMÉM quer dizer “assim seja feito”. 
               - Sim! E esse papelzinho de estrela vermelha do chocolate belga só serviu 
para te enganar.  Ele não serve pra nada!!!!  Só para enfeite, até porque ele é bem 
bonitinho. Vamos lá Igor, você tem estudado matemática? 
             - Tenho,Elisa, só preciso não me esquecer do que estudei. Ora comigo?  
              - Claro! “Senhor Deus, o Igor estudou matemática, mas tem medo de 
esquecer na hora. Ajuda meu amigo, te peço em nome de Jesus, Amém.”    
                                                                          Bjo,  Tia Ilda   
 (saiba mais em I Timóteo 2:1-7; João 14:1-15) 

 

 
 

Jesus é o caminho!! 

Desenhe os pés do Igor em todo 

caminho até ao encontro de Jesus! 

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


 
 

LITURGIA: 

Prelúdio: Lara 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 Helena e Daniela  
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 
2- CÂNTICO – Isabella e Inês – ALÔ! ALÔ! (Cânticos de Salvação  
para crianças/APEC/vol. Verde nº3)  
Alô! Alô! Aqui estamos nós!  
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz.  
Quietinhos vamos, pois, ficar, p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa 
Deus é poderoso, nos  criou e nos ama ! vamos louvar! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de agosto- Beatriz- Salmos 133 
 
5-Versículo do mês de agosto para memorizar: Yan,Ana Beatriz, Valentina 
                                                     
 “Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.” 

Salmo 133:1 
 
       Recordando -  Josué 24:15b- Luisa , Daniela , Maria 
 
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Matheus 
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9– CÂNTICO Isabella e Inês – Música para UCP (letra e música ; Isaque 

Lucas- IPB Jd. Ipanema- Registro SP) 
União de Crianças Presbiterianas! União de Crianças Presbiterianas! UCP! 
Levando o Evangelho da salvação,  
Apontando para Cristo, como direção. 

 
União de Crianças Presbiterianas! União de Crianças Presbiterianas! UCP! 
Brincando e nos divertindo, sempre a louvar.  
Ao nosso Senhor vamos celebrar! 
 
União de Crianças Presbiterianas! União de Crianças Presbiterianas! UCP! 
Em casa ou na escola, vamos testemunhar. 
Vivendo o Evangelho, e a Cristo glorificar. 
 
União de Crianças Presbiterianas! União de Crianças Presbiterianas! UCP! 
Batalhando por Cristo, lutando com amor  
Somos soldados no nosso Salvador! 

                     Oração do Pai Nosso- Pilar 
                      Benção pastoral – Rev Diego Stallone 
   
                                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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