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QUEM

É

JESUS? ISSO

PRECISA ESTAR CLARO!

1 João
A primeira carta de João é pequena, mas densa de significados. Por isso, pela
terceira semana, ainda estamos destacando os elementos que nortearam João em sua
escrita.
Hoje queremos destacar a cristologia que esta carta nos traz. Estou falando da
visão sobre Jesus que precisamos clarear, aprender, crer e viver.
Você já sabe que as heresias de então detratavam a pessoa de Jesus e mitigavam
sua ação, missão e ministério. João revela a ideia que os falsos mestres tinham e
falavam de Jesus e as contrapõe com clareza.
Primeiramente, registrando que Jesus não foi uma aparição num determinado
momento da história porque algo deu “errado”. Jesus sempre existiu; Ele é desde o
começo. Por isso João destaca: “O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que
temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos
apalparam, com respeito ao Verbo da vida” (1 João 1:1)
Para João era fundamental que se entendesse que Jesus é o Filho de Deus.
“Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em
Deus.” (1 João 4:15). Ele é verdadeiramente Deus.
Terceiro destaque que João faz como consequência desses dois primeiros
pressupostos está na declaração de que Jesus era o Cristo; o Messias esperado: “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.” (1 João 2:22)
Veja bem o quanto são essenciais essas verdades na medida que falar que Jesus
é desde o começo e que Ele é o Filo de Deus é preservar sai relação com a eternidade.
Mas dizer que Ele é o Cristo, o Messias prometido é conectá-lo com a história.
Mas João continua e, como consequência dessas verdades expõe o fato de que
Jesus, embora seja o Filho de Deus, era plena e verdadeiramente humano. Falar ao
contrário disso, para João, é falar como um anticristo - “Nisto reconheceis o Espírito de
Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo
espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus; pelo contrário, este é o espírito
do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no
mundo.” (1 João 4:2-3).
Por isso, João mostra que a encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão
foram ações que tem um objetivo claro – trata o pecado do homem. Por isso, Jesus se
constitui o nosso advogado junto ao Pai - “Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus
Cristo, o Justo;” (1 João 2:1)
Ele é a propiciação por nossos pecados, Ele se oferece em nosso lugar. Por isso
que aqueles que creem têm vida. Vida no sentido que se salvam da morte, mas também
que a vida deixa de ser mera existência e se transforma em vida verdadeira.
A consequência dessa espinha dorsal narrativa é que Jesus é o salvador do mundo,
é o seu Senhor e Salvador. Mas nos chama a atenção para não nos deixarmos levar por
visões menores, diminutivas e mitigadoras da pessoa de Jesus.
Isso precisa estar claro na sua vida e na sua fé!
Rev. Cid Caldas

CULTO MATUTINO – 9H

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento
28 NC – Coroação
Oração de Adoração e Louvor

Saudação e Acolhimento
28 NC – Coroação
Oração de Adoração e Louvor
CONTRIÇÃO

CONTRIÇÃO
Leitura Bíblica: Salmo 15

Leitura Bíblica: Salmo 15
165 NC – Cuidado divino

165 NC – Cuidado divino
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)
CONSAGRAÇÃO

321 NC – Mãos ao trabalho
Oração Diaconal de Dedicação

321 NC – Mãos ao trabalho
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO
EDIFICAÇÃO
Madrigal: “Ó quão formosos são os pés”
Mensagem: Rev. Diego Stallone
DESPEDIDA
382 NC – Mocidade presbiteriana
Bênção
Tríplice Amém

Madrigal: “Ó quão formosos são os pés”
Mensagem: Rev. Diego Stallone
DESPEDIDA
382 NC – Mocidade presbiteriana
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H
ADORAÇÃO
Saudação e Acolhimento
Cântico: Jesus em tua presença
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Doce nome
CONTRIÇÃO
Leitura: Marcos 7:01-08
Cântico: Sinceramente
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
CONSAGRAÇÃO
Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Tu és soberano
Oração Diaconal de Dedicação
EDIFICAÇÃO
Mensagem: Rev. Marcelo Vidal
DESPEDIDA
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Bênção antiga
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.

REV. MARCELO VIDAL
É o mensageiro de Deus hoje me nosso
Culto Vespertino. Rev. Marcelo é pastor da
IP Muda Usina e muito conhecido em
nossa Igreja, pois foi tutelado do Rev. Miguel
no período de sua formação. Bem-vindo
Rev. Marcelo e obrigado pela sua presença.
SÃO LUÍS/MA
Rev. Cid está em São Luís/MA pregando
no encontro de Pastores e Presbíteros do
Sínodo, no Presbitério de São Luís e na
IP do Calhau.
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
Dia 30: Maria Lucivânia Fernandes da
Silva, André Brochado Severino da Silva e
Verônica Cruz Soares da Silva Raner; Dia
31: Suzane Martins Sales, Pedro Assunção
de Abreu e Marcia Brochado Severino da
Silva; Dia 01: Dalva Regina Bopsin, Júlia
Grammatico Severino da Silva, Cristina
Bertinotti e Clovis da Silva; Dia 02: Isa
Cunha de Barros e Claudinete da
Conceição Castro; Dia 03: Cátia Werner
Selau, Fernanda Pinheiro de Macedo e
João Benincasa Stallone de Lima; Dia 04:
Marianne Souza Victório Costa.
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

Escola Dominical Adultos:
29/08: Presb. Esequias Sales
05/09: Rev. Antonio Dusi
Comissão de Som:
29/08: Paulo Nascimento
05/09: Marcos Victório
Escala Transmissão
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
05/09 - Transmissão dia: Malu e Julia
| De olho na live dia: Ângela e Ana/
noite: Malu | Transmissão noite: Tiago
PLANO MELHOR
Jesus amigo,
De coração,
Trouxe a paz eterna
E a salvação.

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:

Jesus amigo,
Graça e amor.
Querido Santo,
Levou a minha dor.

ESCALAS

Paz terrena
Nos últimos dias.
Lavou minha
Humilde alma
Com o sangue do cordeiro.

Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO
CNPJ-34.171.181/0001-30
PIX: 34171181000130

Presbítero
29/08: Presb. Vitor Camarinha
05/09: Presb. Paulo Nascimento
Diácono
29/08: Diác. Marco Aurélio Nóbrega,
Michel Jarque e Tagore Moraes
05/09: Diác. Rogério de Andrade, Glauco
Wamburg e Jorge Sarito.

Jesus amigo,
Me dera vida,
Salvação,
Honra e glória.

Assim, a verdadeira paz,
Estás, no paraíso dos céus,
Quando o avistei.
Sobretudo, o abracei.
Para a vida eterna!
Ana Carolina Corval

ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VIII - COMO LER A BÍBLIA
Já dissemos que não é fácil ser cristão, viver cristãmente, praticar
as boas obras. Por nós mesmos não conseguimos. Precisamos da
ajuda do Espírito Santo, de estudo bíblico, de oração e de uma boa
igreja. No estudo anterior, vimos como o Espírito Santo nos ajuda.
Neste estudo, vamos ver como podemos ler a Bíblia com proveito. A
leitura da Bíblia, a oração e a igreja também são imprescindíveis
para o nosso crescimento espiritual.
1. As pessoas, mesmo as que se dizem religiosas, não leem a Bíblia
regularmente. Alegam que a Bíblia é um livro difícil de se entender,
que já leram umas passagens e não acham necessário ler mais, que
não têm tempo etc. Ao contrário disto, as pessoas que amam a Deus
e que creem verdadeiramente em Cristo leem e estudam a Bíblia
regularmente. Não o fazem constrangidas, por imposição da igreja,
mas espontaneamente, por interesse, por amor; não para serem
salvas, mas porque já estão salvas. Querem saber mais acerca de
Deus e de Jesus, querem descobrir a vontade de Deus para a sua
vida, querem aprender as doutrinas de Cristo e seus apóstolos,
querem crescer na fé, na prática do amor e das boas obras. Amam a
Bíblia, também chamada Palavra de Deus e Palavra de Cristo. Veja o
que disse o salmista no Salmo 119. 97-105.

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS
Boletim Dominical – ano 6 nº 30– 29 de agosto de 2021

Mistério na madrugada.
“Eis que Deus é a minha salvação; confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a
minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação.” Isaias 12:2
“... não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te
fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel.” Isaías 41:10
“Em vindo o temor, hei de confiar em ti.” Salmos 56:3

Jeane contava os dias para chegar o período das férias. Tia Nilda e tio Ailton
moravam num sítio afastado da cidade e era muito divertida a vida no campo. Jeane
andava a cavalo, nadava no rio, bebia leite fresquinho, alimentava os animais e via as
estrelas, coisa impossível na cidade. Mas quando anoitecia... Quando as luzes
apagavam... Que escuridão!!!! Jeane não enxergava nem a ponta do próprio nariz. E o
medo? Bem que ela tentava, mas... Como evitar?
Mas tudo mudou depois de uma noite de chuva. Jeane tentava dormir, mas
escutou um barulho estranho vindo da varanda: “tatatatatata”. Um período de silêncio
e de novo: “tatatatatata”. Seria um monstro de três cabeças e vinte olhos?Naquela
escuridão, Jeane pediu a Deus que lhe desse coragem , e foi atendida . Respirou
fundo e toda valente, confiando em Deus, lanterna acesa, foi na varanda e...
kkkkkkkkkkk!!!!!! Era o guarda chuva da tia Nilda, aberto no chão da varanda, para
.
secar. Quando o vento da noite batia no guarda
chuva aberto, ele “andava” pelo chão
arrastando e fazendo o barulho. Arrastava pra lá (tatatatata) e pra cá (tatatatata). Que
monstro mais falsificado...
O que te causa medo? Lugares muito altos? Trovão? Ficar sozinho? Ou a
escuridão, como na história da Jeane? Todo mundo tem algum medo, e não são
apenas as crianças que sentem isso. A Bíblia conta uma história de pessoas
adultas que, apesar de conhecerem Jesus de perto, de andarem com ele,
sentiram muito medo de uma coisa que não existe: fantasma. Dá pra acreditar?
Isso aconteceu logo depois de Jesus ter alimentado uma multidão multiplicando
cinco pães e dois peixinhos. A multidão se foi, os discípulos entraram no barco
e se afastaram, e Jesus continuou por ali, para orar sozinho. Quando terminou
de orar, foi encontrar com seus amigos, mas não foi de barco. Foi andando
sobre as águas!!Os discípulos já estavam com medo porque o mar estava
agitado. Quando viram um vulto andando sobre as águas, gritaram: “É um
fantasma!”. Se Jesus demonstrou seu poder num milagre tão maravilhoso,
como os discípulos demonstraram tanto medo, logo depois?Seja o que for,
precisamos ter confiança de que Jesus não nos deixa sós em meio ao perigo ou
dificuldade.
Bjos, tia Ilda
(saiba mais em Mateus 14:22-33 /João 6:15-21/ Salmos 56)

LITURGIA:

9– CÂNTICO Inês e Isabella-AO SENHOR PERTENCE A TERRA

Prelúdio: Inês e 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!!

Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém
O mundo e os que nele habitam e tudo o que na terra se contém. (bis)
Os céus pertencem a Ele. O sol, pra Sua glória.
A lua e a natureza, e tudo o que na terra se contém.
Ao Senhor...
O tempo e as estações, o dia e a noite também.
Os homens e todo o universo e tudo o que na terra se contém!

Vídeo do Pedro Barbosa
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!
2- CÂNTICO – Isabela e Inês – Jesus me salva ( Cânticos de Salvação
para crianças/APEC/vol. vermelho nº3)
Sei, sei, sei, sei que Jesus é meu Salvador (bis)
Sei por que a Bíblia diz
Sei por que a Bíblia diz que
que Jesus me ama,
Se eu creio nele,
Jesus me salva, meus passos guia,
Jesus me salva, meus passos guia,
Pra o céu me leva, Jesus é meu
Pra o céu me leva, Jesus é meu Salvador.
Salvador.

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Clara Paradela
Deus é poderoso, nos criou e nos ama ! vamos louvar!
4-Leitura Bíblica no mês de agosto- Laura- Salmos 133
5-Versículo do mês de agosto para memorizar: Bethina , Heloísa , Matheus
“Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.”
Salmo 133:1
Recordando - Salmo 96:1- Beatriz , Maria Luisa
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria
Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas.
8-Mensagem – tia Ilda

(cd Life kids 3 /cantando os princípios de Deus/ faixa 3)

Oração do Pai Nosso- Paulo
Benção pastoral – Rev Diego Stallone
Aniversariantes de AGOSTO/ SETEMBRO
"O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8
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

TIA JÚLIA GRAMMÁTICO (CLASSE CORDEIRINHOS)

01/09

JOÃO BENINCASA STALLONE DE LIMA

03/09

3 ANOS

05/09

10 ANOS

DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA

DAVI BENINCASA STALLONE

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

