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ALEGRIA- SIMPLES ASSIM!
1 João 1:01-04

Começamos a meditar nesta carta nos lembrando do fato que quando al-
guém escreve uma carta, o faz porque tem um propósito em mente. João também
tinha um objetivo.

Nos editoriais anteriores você conheceu o quadro, o contexto e as situações
que João tinha em mente, agora vamos conhecer como ele lida com o quadro.

Já no começo da carta fica claro que o desejo maior de João é estabelecer
e/ou resgatar a comunhão entre os homens e desses com Deus. Nisso, ele nos
ensina que qualquer mensagem que pretenda ser evangélica, boas-novas, não
pode produzir cismas ou divisões. A mensagem cristã é essencialmente amor
pelos homens e amor a Deus.

Desde o começo João faz questão de estabelecer de pronto essa verdade e
no ensina a discernir que tipo de mensagem temos ouvido e se essas estão ver-
dadeiramente de acordo com a Palavra de Deus. É simples assim: produze cis-
mas? Produz divisão? Então não é mensagem de Deus!

Mas João faz questão também de ressaltar algo que é inusitado, num certo
sentido – A alegria. No versículo 4, ele ‘carimba” a carta dizendo que seu objetivo
é produzir alegria. Que lição maravilhosa.

Conhecimento e a verdade de Deus precisa produzir alegria porque essa é
a essência do cristianismo. Não é à toa que a Palavra de Deus nos ensina:

“Porque não passa de um momento a sua ira; o seu favor dura a vida inteira.
Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã.” (Sl 30:5)

“Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai
porções aos que não têm nada preparado para si; porque este dia é consa-
grado ao nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do
SENHOR é a vossa força.” (Ne 8:10)

O encontro com Jesus deve produzir satisfação, saciedade e, portanto,
alegria abundante. É um contrassenso um cristianismo ranzinza, julgador, que
não se permite olhar as coisas boas da vida e enxergar o bem, o belo e a ale-
gria. Isso precisa ser o estado de espírito do cristão.

João localiza a causa, o motivo e o caminho para alcançar uma alegria que
seja verdadeira – A pessoa de Jesus Cristo. Só encontramos comunhão, paz e
alegrai em nossas relações se Jesus se estabelecer em nossas vidas. Não há
associação, boas intenções ou ideias que possam produzir alegria constante e
real.

Perceba que esta localização em Jesus da alegria será base para os escri-
tos de João e nos ensinam muito sobre a vida.

Vivemos tempos em que as intenções, motivações, gestos e atitudes an-
dam muito pesadas e pouco sensíveis às pessoas. Aqueles que se intitulam cris-
tãos têm inclusive assumido discursos assim.

Sempre corremos o risco de perder a leveza do Evangelho que nos traz a
presença de Jesus que produz alegria. Simples assim!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

379 NC – Petição pela pátria

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 146

378 NC – Oração pela pátria

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

376 NC – Intercessão pela pátria

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: ‘Bênção”

Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

128 NC – Comunhão preciosa

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

379 NC – Petição pela pátria
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 146

378 NC – Oração pela pátria

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

376 NC – Intercessão pela pátria

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: ‘Bênção”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

128 NC – Comunhão preciosa

Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Até que a casa esteja cheia
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Bendizei ao Senhor

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 7:01-08
Cântico: Confiarei

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu te agradeço

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Sem. Maurício Buraseska

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Comunhão

DESPEDIDA

Oração Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Eu te busco

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 servi-
mos nossa comunidade local e o mundo.
Nossa missão é adorar ao Senhor em es-
pírito 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.

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 participa-
ção na igreja. Agora estamos planejando
e elaborando protocolo para o retorno do
trabalho infantil presencial.

CUIDADOS NAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
1. A presença só será permitida por ins-
crição prévia – telefone da igreja ou celu-
lar do pastor;
2. Todos deverão estar de máscaras, res-
peitar o distanciamento no interior do
templo e fazer uso do álcool em gel que
será disponibilizado;
3. Leve água para seu consumo – os bebe-
douros 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 atuali-
zação do rol de membros da nossa igreja
e continuará a fazê-lo durante este ano.
Um próximo passo necessário é a atua-
lização dos dados dos membros, por isso
você será contatado para conferir se suas
informações estão atualizadas. Um rol
em dia nos permite aumentar a comu-
nhão 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: Davi Benincasa Stallone de Lima;
Dia 06: Pablo Deleon Neves Ferreira; Dia
07: Lucio Torres Gallindo; Dia 08:
Daniella Martins Jarque; Dia 09: An-
dreia Martins Sales; Dia 11: Wandreus
Ferreira Barreto.

Deixamos de publicar o telefone dos ani-
versariantes tendo em vista o estabeleci-
do pela Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais, (Lei nº 13.709/2018). Esta é a legis-
lação 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 peti-
ções. O link da reunião está à disposi-
ção. A reunião está sendo realizada atra-
vés do aplicativo Zoom.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as se-
nhoras se reúnem para orar. É um tra-
balho da SAF aberto para toda a Igreja.
Você é convidada a participar. Neste tem-
po, a reunião está acontecendo através
do aplicativo Zoom. Essa reunião dura
exatamente uma hora. Você vem, der-
rama sua alma diante do Senhor, é aben-
çoado (a) e volta para seus afazeres. Bên-
ção 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 de-
posite 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 ora-
ção. Estes são os motivos e nomes da-
queles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Julieta Dusi, Claudia
Giordano Barbosa, Cleube Anay de Oliveira (cân-
cer), 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), Mar-
cos 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 ne-
cessárias para o sustento das atividades
e compromissos missionários e minis-
teriais 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
05/09: Presb. Paulo Nascimento
12/09: Presb. Mário Filipe

Diácono
05/09: Diác. Rogério de Andrade, Glauco
Wamburg e Jorge Sarito
12/09: Diác. Eduardo Chagas, Marco
Aurélio e Joaber Sales

Escola Dominical Adultos:
05/09: Rev. Antonio Dusi
12/09: Profa. Lígia Portes Santos

Comissão de Som:
05/09: Marcos Victório
12/09: Luiz Felipe Cícero

Comissão de Saúde:
05/09: Dr. Mário Filipe
12/09: Dr. Mário Filipe

Escala Transmissão
05/09 - Transmissão dia: Malu | De olho
na live dia: Ângela/noite: Tiago | Trans-
missão noite: Letícia
12/09 - Transmissão dia: Letícia | De
olho na live: Ângela e Ana/noite: Davi
Transmissão noite: Pedro.

PÁTRIA!

Jesus de Nazaré,
Jesus de Belém,
De todos os cantos,
Norte, sul,
Leste e oeste também.

Jesus de amor,
Que acolhe a dor,
Não importa a etnia,
Raça ou cor.

Jesus que honrou,
Por você e por mim.
Tua pátria amada,
Parentes e afins.

Pode ser Terra natal
Ou adotiva.
De ligação de valores,
Afetos, histórias,
Culturas ou amores.

Honre a tua pátria.
Teus pais e teus irmãos.
Tua casa e morada.
Ame de coração.

Um bom patriota,
É aquele que vê
Beleza, esperança e
Mudança.

E acima de tudo,
Confiança.
Nos caminhos que Deus
Proporcionou a você.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

VIII - COMO LER A BÍBLIA

5. Que fizeram os crentes de Beréia para merecerem um elogio
especial do apóstolo Paulo? Atos 17.11.

Não será que os  fiéis de cada época da história do Cristianismo
poderiam ter evitado o surgimento de tantas heresias e o desvio da
fé, conferindo o ensino dos pregadores, padres e pastores nas
Escrituras “para ver se as coisas são de fato assim” ?

6. Nesta página, você tem algumas orientações simples e práticas
para uma leitura da Bíblia proveitosa. Antes, porém, quero frisar
que o segredo está no desejo sincero de fazê-lo por amor a Deus, a
Cristo e à própria Palavra de Deus e cônscio de sua própria
necessidade.

Tenha em mente as divisões da Bíblia e seus respectivos livros,
conforme aparecem na parte interna da capa destes estudos.

LEIA A BÍBLIA DIARIAMENTE.
Escolha uma hora específica para fazê-lo: cedo, antes de começar o
trabalho; à noite, antes de deitar-se; a qualquer hora. Será mais
fácil cultivar o hábito se você o fizer à mesma hora, todos os dias.

LEIA A BÍBLIA SEGUIDAMENTE.
No começo, é melhor não ler a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse.
Escolha um dos livros mais fáceis. No Velho Testamento: Gênesis,
Rute, Ester, Salmos, por exemplo; no Novo Testamento: Evangelho
de João, carta de Paulo aos Filipenses etc. Leia o livro ou carta do
começo ao fim, uma vez, duas vezes. Depois, leia o Novo Testamento
inteiro.  Não tenha pressa. A qualidade da leitura é mais importante
que a quantidade.

(Continua)
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                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 31– 05 de setembro de 2021                                                                                                                                                      

            Deus está no controle. Ele é soberano!  
               “Para que se saiba , até ao nascente do sol e até ao poente , que além de 
           mim não há outro; eu sou o Senhor , e não há outro. Eu formo a luz e crio as 
           trevas;faço a  paz e crio o mal; eu , o Senhor , faço todas estas coisas.” 
                                                                Is 45:6-7                                         
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1906-2021 

            Era muito difícil para Roberta entender porque Deus permitia que existissem, 
na escola, crianças tão mal educadas. Também não entendia porque a cidade onde 
morava estava tão perigosa. Porque existiam pessoas pobres? Porque as guerras 
aconteciam? E a pandemia?Porque ficamos doentes? E porque pessoas passam 
fome? Porque Deus simplesmente não fazia desaparecer as pessoas más?  
            Eram tantas dúvidas que Roberta resolveu conversar com o Pastor da sua 
igreja. Ele explicou que Deus está no controle de todas as coisas. Todas mesmo!!! 
Deus permite que passemos dificuldades para nos ensinar alguma coisa, como por 
exemplo, a confiar nEle .  
             Parecia estranho, mas Roberta escolheu confiar, ter fé em Deus que cumpre 
suas promessas. Promessas de cuidado, para nós e para nossa Nação brasileira.  
 
              O mundo está confuso mesmo. Quanta tristeza, quanta injustiça, 
quanta fome... Mas precisamos ter fé porque Deus sabe todas as coisas e há 
propósito para tudo. Nós temos líderes que governam o país, mas o poder 
maior é de Deus. O dono de todo universo é o Nosso Deus. O futuro pertence 
ao nosso soberano Deus. Aliás, o futuro, o presente e o passado! Ele vê todas 
as coisas, toma conta de tudo e o que acontece está sob Seu domínio. Então, 
na verdade, é o nosso Deus quem governa o universo.  
             Em qualquer situação, Deus deve ser glorificado. Ele sabe de todas as 
coisas. Ele sabe sobre as pessoas que passam fome e quer que elas sejam 
ajudadas. Deus tem um plano para cada situação, e as coisas que são tristes 
para nós podem se tornar eventos importantes dentro do plano de Deus. Uma 
doença, por exemplo, pode ser a maneira do nosso corpo dizer que devemos 
parar de viver da forma como estamos vivendo. Talvez tenhamos comido muito 
(ou alguma coisa ruim) ou não dormimos o suficiente. Deus está no controle de 
TODAS as coisas. O mesmo Deus que permite a luta dá a vitória no tempo 
certo! Ele é SOBERANO. Não há duvidas de que Deus esteja cuidando do 
nosso Brasil. Vamos continuar orando e pedindo a proteção para esse país 
lindo!!!                                                                  Beijinhos, tia Ilda  

(saiba mais em Is 45:1-7 / At 4:23-31 / Rm 11:33-36)     
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LITURGIA: 
Prelúdio: Nathan , Bethina 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 Isabella – Bom dia! - APEC 
    Bom dia, com alegria! Desejo a você um belo dia! 
    Andando na companhia do Nosso Salvador que nos quer bem! 
                                   Vai tudo bem! 
 
1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor!  
 

2- CÂNTICO - Isabela e Inês – DEUS ME CONHECE (Cânticos de 

Salvação para Crianças /VERMELHO-30/ APEC)  

Um e dois e três quantos são? Os meus cabelos todos?  
Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. 
Meus cabelos todos contou, pois Ele me conhece . 
 Deus me ama e cuida de mim, a Bíblia assim me diz.  
Uma, duas, três quantas são as estrelinhas todas? 
Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. 
As estrelas todas contou. Todas chamou por nome!  
O meu nome sabe também, a Bíblia assim me diz. 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Estevão 
Vamos orar e  louvar a Deus porque Ele é bom ,poderoso,  
nos  criou e nos ama !  

 
4-Leitura Bíblica no mês de setembro- Gabriel Regis- Salmos 139:1-8 
 
5-Versículo do mês de setembro para memorizar: Erik,Pedro Barbosa, Luisa  

        “Confia no Senhor de todo o seu coração.” 

                                 Provérbios 3:5a 
         
Recordando – Salmo 4:8- Helena , Maria , Paulo  
    

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Beatriz 

  Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir sua ajuda e proteção . 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9– CÂNTICO: Inês e Isabella-AO SENHOR PERTENCE A TERRA  
(cd Life kids 3 /cantando os princípios de Deus/ faixa 3) 
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!   
             

                     Oração do Pai Nosso- Brenda 

                      Benção pastoral – Rev Cid Caldas   
                                Aniversariantes de SETEMBRO 
  "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 

TIA JÚLIA GRAMMÁTICO (CLASSE CORDEIRINHOS) 01/09  

JOÃO BENINCASA STALLONE DE LIMA 03/09 3 ANOS 

DAVI BENINCASA STALLONE 05/09 10 ANOS 

TIAGO SZENDRODI DOURADO TEIXEIRA 14/09 11 ANOS 

PILAR BARREIRO BARBOSA  19/09 12 ANOS 

TIA ALINE SILVEIRA ( CLASSE CORDEIRINHOS ) 19/09  

TIA ANA LÚCIA CALDAS ( SEMENTINHAS DE JESUS) 28/09  
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