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JESUS CRISTO E A PALAVRA
1 João 1:01-04

Este prólogo da primeira carta de João é muito cheio de sentidos que não
podem ser perpassados com pressa ou superficialidade. A mensagem de João é
muito densa e precisa ser absorvida.

Hoje, faremos o terceiro comentário sobre os primeiros quatro versículos.
Perceba que a mensagem de João está centrada na pessoa de Jesus Cristo.

É preciso deixar muito claro, para que a fé seja verdadeira, quem é Jesus e quais
as implicações em segui-lo. Hoje em dia, há muita gente que vive um cristianis-
mo sem Cristo porque não o conhece verdadeiramente. Tem ideias transmitidas
por terceiros sem que estas se transformem em vida ou sejam amparadas pela
Palavra de Deus.

João nos diz três coisas sobre Jesus que precisamos resgatar.
A primeira está no fato de que Jesus foi desde o princípio. Ele sempre exis-

tiu. Não foi uma “tentativa” de Deus de consertar a história.
A segunda, está na realidade de que Jesus veio ao mundo de forma real, Ele

tomou a verdadeira condição humana. Sua estada aqui não foi uma parição; Ele
não era um fantasma, uma ideia, um ideal ou uma alma desencarnada. Veio
como homem e assim viveu e morreu.

O terceiro destaque que João faz é que a vinda e presença de Jesus entre
os homens propiciou a chegada de palavra de vida. A mensagem do evangelho é
palavra de vida.

Assim, você encontra na Bíblia, várias referências a mensagem de Jesus
que só tornou palavra de vida. Pode ser chamada de diversas maneiras, mas
todas se referem ao fato de que Jesus veio ao mundo para nos trazer libertação e
salvação, vejamos como a palavra de vida também é chamada na Bíblia:

1. Palavra de Deus – Não é uma descoberta do homem, é a palavra que
provém do próprio Deus e fala dEle;

2. Palavra do Senhor – Determina a origem da palavra, ele vem do Senhor;
3. Palavra que é ouvida – Nos chama a atenção para o fato de que essa

palavra precisa ser pregada para ser ouvida;
4. Palavra do Reino -Deixa claro que a pregação da palavra tem um foco e

objetivo – constituir os cidadãos do Reino de Deus;
5. Palavra do Evangelho – Significa dizer que essa palavra é boa, é boas-

novas para aqueles que a escutam;
6. Palavra de sua graça – Nos ensina que a palavra de Deus é graça e mise-

ricórdia; é favor imerecido;
7. Palavra de salvação – A palavra de Deus tem foco e objetivo – oferecer

perdão dos pecados;
8. Palavra de reconciliação – Derruba as barreiras entre os homens e Des;
9. Palavra da Cruz – Na cruz está a centralidade do Evangelho;
10. Palavra de verdade – A verdade está estabelecida pelo ministério de

Jesus que nos trouxe a verdade sobre Deus;
11. Palavra de vida – Este é o objetivo do Evangelho trazer e produzir vida

naqueles que tem o privilégio de ouvi-lo e lê-lo;

Todas essas expressões se encontram no Novo Testamento para se referir
a Palavra de Deus. Há outras que não foram aqui citadas, pois nosso objetivo não
é ser exaustivo, mas mostrar a profunda ligação entre Jesus Cristo e a Palavra.
Verdades inevitáveis e inegociáveis do amor de Deus por você.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

117 NC – Pastor divino

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 19

185 NC – Glória vindoura

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

176 NC – Fidelidade do cristão

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Dai louvores ao Senhor”

Mensagem: Rev. Antonio Dusi

DESPEDIDA

144 NC – Segurança e alegria

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

117 NC – Pastor divino
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 19

185 NC – Glória vindoura

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

176 NC – Fidelidade do cristão

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Dai louvores ao Senhor”
Mensagem: Rev. Antonio Dusi

DESPEDIDA

144 NC – Segurança e alegria

Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Vem está é a hora
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Santo

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 9:38-43
Cântico: Em ti esperarei

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Tu és soberano

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Bendizei ao Senhor

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.

ANIVERSÁRIO IP ILHA DO
GOVERNADOR
Nossa igreja irmã está completando 73
anos de existência. No ensejo das
comemorações, nosso pastor, Rev. Cid
Caldas, está nesta manhã pregando lá.
Não esqueçamos de agradece a Deus pela
IP da Ilha do Governador. Esta igreja
pertence ao Sínodo do Rio de Janeiro.

PLENÁRIA DA SAF
Acontecerá hoje, às 16h no Salão rev.
Miguel Marques Rodrigues. Quem trará
a mensagem será a Sra. Ana MAria
Prado, MD Presidente da Confederação
Nacional de SAFs da IPB.

O TRABALHO INFANTIL VAI VOLTAR
Estamos tomando as providências para
que possamos voltar as atividades com
as crianças. Nossos professores já foram
vacinados. Uma comissão foi constituída
pelo Conselho para analisar o espaço do
3º andar. Agora a Comissão de Saúde vai
propor ao Conselho um protocolo.
Devagar, com sabedoria e cuidado vamos
retomando à normalidade.

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
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 02
de outubro, 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: Juliana Teixeira Gomes e Osvaldo
Gonçalves Moraes; Dia 27: Leoni Klippel
da Silva e Katia Chamorro Ferreira; Dia
28: Gabriela Ribeiro Rodrigues, Marcelo
Victório de Araújo Costa, Simone Rego
da Silva, Franci de Nazaré Alves de
Souza, José Antônio Peixoto Tuão, Ana
Lucia Paredes Pina Caldas, Maria Clara
Lacerda Salviano Piragibe, Francisco
Campos Guedes, Miguel Torres dos
Santos e Eduarda Pina Cantaluppi Mello;
Dia 29: Juliana da Silva Cavalcante; Dia
30: Maria Teresa Arrais Romero de
Barros; Dia 01: Sueli de Oliveira Amaral
e Mariane Vilela Torres Chagas; Dia 02:
Roney da Silva Hermenegildo.

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.

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

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
26/09: Presb. Eduardo Gouvêa
03/10: Presb. Esequias Sales

Diácono
26/09: Diác. Tagore Moraes, Pedro Rocha e
Felipe Silveira
03/10: Diác. Aureliano Dutra, Jorge Sarito
e Joaber Manhães

Escola Dominical Adultos:
26/09: Prof. Maurício Buraseska
03/10: Presb. Eduardo Gouvêa

Comissão de Som:
26/09: Lucas Bezerra
03/10: Marcos Victório

Escala Transmissão
26/09 - Transmissão dia: Pedro | De olho
na live: Angela e Ana/noite: Julia  |
Transmissão noite: Tiago.
03/10 - Transmissão dia: Malu| De olho
na live: Angela e Ana/noite: Davi  |
Transmissão noite: Julia.

ALIANÇA COM DEUS

Deus de promessas,
De milagres,
Mansidão.
De graça e misericórdia.
Luz na escuridão.

Aliança confirmada,
Pautada na fé.
Por Cristo,
Em Cristo, nosso Senhor.

Não será anulada,
Tão pouco acabada.
És forte como uma rocha.
Brisa em sua morada.

Comunhão,
Oração,
Gratidão.
É Jesus Cristo vivo,
Não é ilusão.

Aliança de fé.
Com o homem faz.
Renova, dia após dia.
Cai, levanta,
Atravessa desertos;
Não se esvai.

Ministérios firmes,
Não se desfazem.
Apenas resistem.
Nobres os fazem.

Nos braços do Pai,
Por amor ao Seu nome.
Fortalece-nos e não nos desvia.
Apenas guia,
Os servos de Deus,
Todos os dias.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

IX - COMO ORAR

Na lição anterior, vimos como é importante ler a Bíblia e estudá-
la todos os dias. Nesta lição, veremos que a oração também é funda-

mental para a nossa comunhão com Deus, para o aumento da nossa

fé, para a prática da vida cristã e das boas obras. A oração é um dos
privilégios do cristão. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco;

quando oramos, nós falamos com Deus.

1. “Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de

orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar...”

(Lucas 11.1). Veja o que Jesus lhes ensinou sobre as características
mais importantes da verdadeira oração:

· A quem devemos orar? Mateus 6.6,9

o Veja estes outros exemplos: Atos 24.12; Efésios 3.14.

o O que não devemos fazer, quando oramos? Mateus

6.7

Não é tão importante se usamos o termo oração ou reza quan-

do nos referimos à nossa conversa com Deus. Todavia, o que muitas

pessoas chamam de reza é a repetição de Salmos e orações escritas.
Exemplos: “O Senhor é o meu pastor...” (Sl 23), a Oração de São

Francisco de Assis, o Pai Nosso, a Ave Maria etc. A repetição destas

orações, principalmente a Ave Maria, é uma prática comum nos meios
católicos mais tradicionais. Muitos dos que o fazem, são sinceros.

Mesmo assim, precisam reexaminar esta sua prática à luz do ensino

de Jesus e de inúmeros exemplos bíblicos.

(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 34– 26 de setembro de 2021                                                                                                                                                      

                  As notícias de Marte  
“De fato, sem fé é impossível agradar a Deus ...” Hebreus 11:6a 

“ Tende ânimo e trazei do fruto da terra.” Números 13:20b 

“...O justo viverá por fé.” Romanos 1:17b 
“Por volta da meia noite , Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus..”  

Atos 16:25a 
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1906-2021 

           Finalmente a nave espacial voltou para a Terra depois de uma longa 
expedição. Os astronautas tinham muitas novidades para contar. A viagem para 
Marte terminou, e várias experiências e estudos sobre o espaço foram feitos. Foi 
uma viagem de exploração e todas as informações eram importantíssimas para o 
planeta Terra. Na primeira entrevista o astronauta Roger começou seu relato: 
         - O espaço é escuro e amedrontador! Cruzamos com meteoros e desviamos de 
asteroides. Outra viagem será impossível... o espaço ainda é desconhecido demais, 
e é um risco muito grande. Acho que não teremos sucesso. Não aconselho mais 
nenhuma viagem. Vamos desistir. 
          Logo a seguir foi a vez do astronauta John que disse assim: 
          - Trouxe lindas pedras vermelhas de Marte. Também um pouco do solo para 
experiências que vão ajudar a entender esse planeta. O espaço é muito bonito e ver 
a Terra do alto é uma experiência única. E, até com a escuridão e com os meteoros 
aprendemos que precisamos melhorar a qualidade dos nossos sistemas de radares 
espaciais. Precisamos ir ao espaço mais vezes para aprender mais. Vou me preparar 
para o próximo voo! 
  
          A Bíblia conta a história de uma expedição de reconhecimento. Moisés 
chamou 12 homens para explorar a terra de Canaã. Após 40 dias, esses 
homens retornaram trazendo notícias. Dez deles disseram que a terra era boa, 
mas que o povo de lá seria uma ameaça, pois eram muito poderosos, e 
gigantes, mais fortes. Os outros dois (Josué e Calebe) foram confiantes e 
disseram que, com Deus seriam vitoriosos na posse da terra. Deus realizou 
milagres entre os israelitas, mas eles continuavam murmurando, cheios de 
medo, não confiando em Deus. 
          Quando estamos diante de uma dificuldade temos duas maneiras de agir: 
com fé ou sem fé. A diferença entre as duas atitudes está no nosso coração. Se 
em nosso coração habita o Senhor Jesus, então temos fé e as dificuldades 
serão superadas. Sem fé o povo de Deus chorou. A fé nos faz ver o futuro com 
mais otimismo. Com espírito de fé podemos superar dificuldades muitas vezes 
intransponíveis. A fé nos tranquiliza.                      Bjo Tia Ilda                                                                                
(saiba mais em Hebreus 11/ Números 13-14/ Romanos 1:16-17 

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella 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 Aline – 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-  Isabella e Inês – DESANIMADOS? NÃO, NÃO, NÃO! 
(Cânticos de Salvação para Crianças /AMARELO-92/ APEC)  
Desanimados? Não, não, não! (bis) 
Dores, tristezas posso passar, mas Jesus Cristo vem me alegrar 
Desanimados?  (assobio)? Não, não, não! 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Paulo 

Vamos orar e  louvar a Deus porque Ele é bom ,poderoso,  
nos  criou e nos ama !  
 
4-Leitura Bíblica no mês de setembro- Tiago- Salmos 139:1-8 
 
5-Versículo do mês de setembro para memorizar:  
Valentina ,Yan, Bethina e Nathan, Helena  , Bethina  
 

        “Confia no Senhor de todo o seu coração.” 
                                 Provérbios 3:5a 
         
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria 
  Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir sua ajuda e proteção . 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 
 

9– CÂNTICO: Isabella e Inês – Meu barco é pequeno 
Meu barco é pequeno e grande é o mar  
Jesus segura minha mão. 
 Ele é meu piloto e tudo vai bem, Na viagem pra Jerusalém. 
 
Meu barco sem Cristo ao céu não irá  
nas águas afundará 
Mas quando Jesus meu barco guiar aos céus poderei alcançar. 

                
                 Oração do Pai Nosso- Bárbara Sathler e Laura Heringer 
 

                      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  14/09 12 ANOS 

TIA ALINE SILVEIRA ( CLASSE CORDEIRINHOS ) 19/09  

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