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DUAS PROVAS DA VERDADE
1 João 1:6-7

Continuamos analisando os mesmos dois versículos dada a riqueza de sen-
tidos que João nos traz.

João nos admoesta a viver com verdade em nossos pensamentos e atos.
Viver verdadeiramente o Evangelho é algo que mexe com a forma de pensar, mas
também com nossas relações.

Então, de uma forma direta, nos coloca diante da necessidade de lidar com
a verdade em nossas vidas e propõe duas provas que são importantes para julgar-
mos se temos vivendo com verdade em nosso viver e proceder.

Verdade e luz são indissociáveis. Por isso João associa trevas a falta de
verdade na vida., pis não há comunhão entre Jesus e pecados. Ele veio para
removê-los, perdoar-nos e santificarmo-nos.

Mas, agora João associa a verdade à comunhão., pois verdade precisa gerar
comunhão. Nenhuma proposta de espiritualidade é autenticamente cristã se
dissociar ou separar as pessoas de suas relações com os demais. Não existe cris-
tianismo sozinho. Para alguns isso é uma lástima, pois gostam de cantar louvo-
res, levantar mãos para Deus, orar, ler a Bíblia, mas desconsideram as pessoas.

Não existe comunhão com Deus, sem que haja comunhão com as pessoas.
Para alguns isso é lamentável. Nós temos dificuldade de lidar com nossas rela-
ções. Falamos mal das pessoas, eliminamos alguns dos nossos círculos sociais;
brigamos e nem sequer consideramos reconstituir relações; se há alguma coisa
que não faz parte da nossa prática é o investimento em reconstruir o que foi
destruído em termos relacionais.

João nos ensina que a comunhão com o próximo é a prova da realidade que
estamos vivendo uma vida com Deus baseada em verdade, verdadeira. Visto que
nada que destrói a comunhão pode ser verdadeiro. Isso é uma pedrada nesse
cristianismo de fachada que somos tentados a viver.

João continua a aplicar o conceito de verdade associando-o a purificação.
Quem conhece verdadeiramente a Jesus e o vive verdadeiramente é purificado.
Perceba que João não diz que será purificado. “o sangue de Jesus nos purifica de
todo pecado”. É ação no presente e contínua.

Esta declaração nos mostra o que deve acontecer na intimidade do cristão.
O sangue de Jesus realiza um processo reparador e santificador na vida do cris-
tão. Barclay faz uma paráfrase do versículo sete e, assim, nos ajuda a entender o
que João escreve: “Se você realmente sabe o que o sacrifício de Cristo tem feito,
você realmente está experimentando seu poder, dia a dia você desejará acres-
centar encanto e santidade à sua vida, e se dispor melhor para permanecer na
presença de Deus”.

Na verdade, precisamos deixar de ver o sacrifício de Jesus apenas com re-
paração pelos pecados passados e pela nossa história, mas como algo que produz
santificação para hoje e para amanhã.

O grande desafio na vida cristã é viver a continuidade do Evangelho nos
dias da nossa vida e, por isso precisa ser aplicada na comunhão com as pessoas e
em nosso interior pelo lidar com tudo que nos afasta de Deus.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

31 NC – Providência divina
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 126
154 NC – Segurança e paz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

162 NC – A voz de Deus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos: “Um vencedor”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

120 NC - Dependência
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

31 NC – Providência divina
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 126
154 NC – Segurança e paz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

162 NC – A voz de Deus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos: “Um vencedor”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

120 NC - Dependência
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Estrela da manhã
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Eu me rendo

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 10:46-52
Cântico: Descansando no poder de Deus

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Maravilhosa graça

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Louvado Seja
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Eu vou seguir com fé

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 amadure-
cer mais discípulos de Jesus. Esta é a base
para nosso ministério e tudo o que faze-
mos. 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 DA SAF
A Presidente da SAF, Elenice Arruda, con-
voca as sócias da SAF-Botafogo para a
reunião Plenária que ocorrerá hoje, dia
24 de outubro, às 16hs para, nos termos
do artigo 42 do Regimento da SAF, pro-
mover alteração do artigo 13, por propos-
ta da Diretoria.
É claro que a Plenária, além desse compro-
misso formal, terá todos aqueles momentos
abençoadores que caracterizam a reunião
das senhoras da Igreja. Você é convidada a
estar presente e, também, abençoar!

CESTA DE NATAL
Chegou a hora de nos mobilizarmos para
abençoar 80 famílias no mês de dezem-
bro. Vamos começar com esse alvo e, se
houver mais adesões, ampliaremos. Essa
é uma histórica iniciativa da SAF-
Botafogo. Durante os próximos dois me-
ses levantamos doadores que nos permi-
tam adquirir 80 Sacolas de Natal para
entregar para famílias carentes no Natal.
Assim propiciamos uma ceia a quem não
pode comprar. O valor da Sacola de Natal
é R$ 100,70. Você pode depositar na conta
da Igreja, mas não se esqueça dos centa-
vos, pois é isso que identifica como uma
doação para Sacola de Natal. Mas não se
esqueça, ligue para Gláucia Heier (99206-
7277) para registrar seu nome e o
beneficiário, aquela família para quem
você deseja oferecer a Sacola de Natal.



CULTO DA FRATERNIDADE/ CULTO
DA REFORMA
O Presbitério do Rio de Janeiro agendou
para o dia 30 de outubro, às 10h30min,
na Igreja Presbiteriana de Copacabana o
Culto da Reforma. Nesta oportunidade
resgataremos uma iniciativa histórica de
nosso Concílio – O culto da Fraternidade.
Oportunidade em que todas as nossas
igrejas se farão presentes para celebrar
ao Senhor. É claro que seguiremos todos
os protocolos. Será uma bênção que você
esteja presente, mas é preciso fazer ins-
crição. O telefone para inscrição é: (21)

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 constituí-
da 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.

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 13
de novembro, 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 25: Adilsa do Couto Didini e Maria
de Lourdes Bittencourt; Dia 26:
Waldemiro Luiz Nascimento Mendonça
e Ana Clara Pellegrino; Dia 27: Michaela
Byron Correa dos Santos e Alex Charles
de Almeida Coelho; Dia 29: Indiomar
Crosoé de Oliveira Selau e Jonas
Ferreira; Dia 30: Otávio André Valente
Bittencourt e Cláudia Grammatico
Severino da Silva.

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.

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, Clau-
dia Giordano Barbosa, Cleube Anay de
Oliveira (câncer), Dulcineia Pires, Eliane
Cristina Soares, Francisco Antônio (Pri-
mo Ligia Portes), Gabriela Gerusa Leite
Weston, Jaira Botelho Moura, José Eduar-
do Nucci (filho do Alfredo Nucci), Marcos
Muniz, Peggy Barbetta Soares, 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 es-
piritual).
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
24/10: Presb. Vitor Camarinha
31/10: Presb. André Ribeiro

Diácono
24/10: Diác. Rogério de Andrade, Felipe
Silveira e Glauco Wamburg
31/10: Diác. Michel Jarque, Marco Aurélio
e Tagore Morais

Escola Dominical Adultos:
24/10: Profa. Ligia Portes
31/10: Prof. Lucas Bezerra

Comissão de Som:
24/10: Lucas Bezerra
31/10: Paulo Nascimento

Escala Transmissão
24/10 - Transmissão dia: Malu| De olho
na live: Angela e Ana/noite: Pedro | Trans-
missão noite: Letícia.
31/10 - Transmissão dia: Julia| De olho
na live: Angela e Ana/noite: Malu | Trans-
missão noite: Letícia.

DEUS DE MILAGRES

Deus de Israel,
De promessas,
Milagres eternos,
Santificados em Teu nome.

Deus de profecias,
De caminhos longos.
Não abandonas jamais.
Ele acolhe, cura, perdura,
Caminha no deserto,
Com seus irmãos,
Traz Luz na escuridão.

Deus que mora em ti,
Espírito Santo consolador,
De tanto amor!
Olhai pelo mundo,
Pelos filhos,
Filhos dos filhos,
E também,
daqueles que ainda não nasceram,
Glorifique, senhor!

Traga esperança,
Milagres de cura,
Renovação!
Mansidão para cada coração.

Traga reconfirmação,
Do irmão perdido,
Na fé e desesperança,
Na doce lembrança,
Do dia que decidiu ser cristão.

Isso é milagre, irmão!

O amor em Cristo transforma!
Reconstrói, conserta,
Traz cura e paz.
Que seja milagre!
Em dias difíceis para o mundo,
Que necessita de amor,
Sabedoria e mais valor.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

X. POR QUE PRECISO DE IGREJA?

Dissemos que a ajuda do Espírito Santo, a oração, o estudo

bíblico e a igreja são indispensáveis para o aumento da fé e para a

prática da vida cristã. Assim sendo, é importante sabermos o que é

igreja, como nos tornamos membros de uma igreja, quais as carac-

terísticas de uma boa igreja e, por fim, o que os membros de uma

igreja podem fazer uns pelos outros e pela causa de Cristo.

1. O termo igreja traduz a palavra ekklesia, do Novo Testamento

grego. Esse era o nome que os gregos e romanos antigos davam à

uma reunião ou assembleia pública de cidadãos devidamente con-

vocados para ouvir uma comunicação do rei. Os autores do Novo

Testamento usaram o termo para descrever um grupo de cristãos

reunidos para adorar a Deus e ouvir sua Palavra. Num sentido mais

amplo, os cristãos, reunidos ou dispersos, coletiva e individualmen-

te, são a igreja. É importante entender que igreja é gente, gente

crente, gente que ama e adora a Deus, que crê em Cristo, que ora,

estuda a Bíblia e proclama o evangelho. As casas ou salões onde os

cristãos se reúnem são templos, e não devem ser confundidos com a

igreja. Feita a distinção, não está errado dizer: “A Igreja... (tal ou

qual) fica na rua...” A palavra ganhou este uso menos teológico.

(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 38– 24 de outubro de 2021                                                                                                                                                      

 Nas mangueiras não nascem laranjas.  
      “ Não vos enganeis ...aquilo que o homem semear, isso também ceifará.” Gálatas 6:7    

                                “ E não nos cansemos de fazer o bem , porque a seu tempo ceifaremos ...”  
                                                                        Gálatas 6:9a 
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1906-2021 

        O pomar da D. Lita era um espetáculo! Tinha muitas espécies de 
plantas, árvores imensas e até um laguinho artificial com peixes bem grandes 
chamados Carpas. Mas, no pomar, nasceu uma árvore que D. Lita não 
plantou. Isso acontece às vezes, principalmente quando algumas sementes 
são levadas pelo vento ou por algum pássaro.  
        E como gostava muito de laranja, D. Lita cismou que a árvore misteriosa 
era uma laranjeira e ficou esperando que nascesse a primeira fruta do pé. 
Mas a animação foi logo sendo substituída por uma frustração. D. Lita teve 
uma grande surpresa quando percebeu que a primeira fruta da árvore 
misteriosa era uma... manga. Ora, ora, cada árvore dá sua própria fruta e 
laranjas não nascem em mangueiras, não é?   
             
          Cada árvore dá seu próprio fruto e, se um lavrador joga na terra 
uma semente de limão, o que vai nascer será, certamente, uma árvore 
que dará limão. Ninguém pode achar que ao plantar feijão, colherá arroz, 
não é? Se plantarmos feijão, colheremos feijão e se quisermos arroz 
precisamos plantar arroz.  
          E na nossa vida também é assim. O que será que vai acontecer se 
passarmos a vida falando mentira? Ninguém vai acreditar nas nossas 
palavras, porque sempre acharão que estamos mentindo. Ou seja, se 
plantarmos no nosso coração a mentira, vamos colher... mentira , é 
claro! Porque o nosso coração se parece com um terreno que espera 
uma boa semente. Se ele receber uma semente errada, vamos correr o 
risco de um resultado errado.  
         Se em nosso coração nós plantarmos a bondade, o amor, a alegria, 
a gentileza, seremos pessoas melhores porque vamos tratar as pessoas 
com bondade, amor, alegria e gentileza. Colhemos o que plantamos. 
Não devemos plantar maldade no coração, porque senão vamos colher 
maldade. Vamos fazer o bem para todos!      Bjos, Tia Ilda                                                                              
 ( saiba mais em Gálatas 6:6-10 / Mateus 22:34-40)                             
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LITURGIA: 
Prelúdio: 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!! 
 

1-SAUDAÇÃO: Bem vindos todos ! Mais um domingo, juntos  
na presença de Deus, pela internet. Deus está em toda parte!!!  
  
2- Vídeo do Marco  
 

3- CÂNTICO– Letícia e Pedro – TRÊS PALAVRINHAS  

Três palavrinhas só, eu aprendi de cor 
Deus é amor! Tralala lala lala 
Duas palavrinhas só, eu aprendi de cor 
Jesus salvou! Tralala lala lala 
Uma palavrinha só, eu aprendi de cor 
Ressuscitou!  
Jesus Cristo é nosso Salvador! ( bis) 
 
4-ORAÇÃO DE LOUVOR: Paulo 

Vamos dizer ao nosso Deus como Ele é maravilhoso!! 
 
5-Leitura Bíblica no mês de outubro- Laura Barcellos- Mateus 6:9-13 
 
6-Versículo do mês de outubro para memorizar: Daniel e Pedro Barbosa 

        “Bem-aventurados os limpos de coração 

             porque verão a Deus.” Mateus 5:8 

                                  
 7- Recordando – Josué 25:15b – Maria,Ana Beatriz, Helena e Daniela 

        
8- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Matheus  
  Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir sua ajuda e proteção. 
 
9-Mensagem – tia Ilda 

10– CÂNTICO: Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria em Nova 
Friburgo)-Colherá o que semear ( Life Kids 3 – Cantando os princípios de Deus- 

Asaph Borba)  

Uma coisa eu vi neste mundo aqui 
Talvez tenhas visto também 
É que toda planta, animal ou fruta 
Da sua própria semente vem 
  
Com a nossa vida e assim também 
Tudo que se planta e o que vem 
Seja do pecado ou do Senhor 
Colherá o que for 
                                      Se plantar amizade, vai brotar amizade 
                                      Se plantar a verdade, vai colher verdade 
                                      E se esta semente em boa terra cair 
                                      Uma nova plantinha logo vai surgir 
                                                Colherá o que semear              
             Oração do Pai Nosso- Pilar  
                      Benção pastoral – Rev. Diego Stallone    
                                Aniversariantes de OUTUBRO 
  "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 MARIANE (UNIDOS POR CRISTO) 01/10  

TIA JULIA RÉGIS (JUVENIS POR CRISTO) 05/10  

TIA BÁRBARA VELLOSO (SEMENTINHAS DE JESUS) 23/10  

TIO INDIOMAR (COORDENAÇÃO GERAL) 29/10  

TIA CLAUDIA GRAMMÁTICO (CACAU- CORDEIRINHOS) 30/10  

Se plantar tomate, vai dar tomate 
Se plantar abacate, vai dar abacate 
Se plantar arroz, arroz vai dar 
Colherá o que semear 

Se plantar mentira, vai colher mentira 
Se plantar a ira, vai colher a ira 
Se plantar amor, amor vai dar 
Colherá o que semear 
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