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VAMOS FALAR DE MENTIRAS
1 João 1:6-7

Há no versículo seis ainda uma afirmação que não podemos deixar de lado
ou passar ao largo.

Ter comunhão com Deus e andar nas trevas é reflexo de uma vida mentiro-
sa – é mentira dizer que ama a Deus.

Se há algo que precisa pautar a vida cristã é a necessidade de coerência.
Na verdade, a Bíblia é um convite a viver a vida de forma coerente, mas a Palavra
de Deus nos mostra também o destino daqueles que andam de forma coerente
com seus afastamentos de Deus. É isso mesmo. Há pessoas que negam a Deus e
agem em conformidade com a maldade de seus corações. Mas, aqueles que en-
contraram a Luz de Cristo, não podem admitir nada que não seja coerente com
este fato.

Por isso, João nos está ensinando e deixando límpido diante de nós que
aquele que diz uma coisa e faz outra, mente. É mentira, é vida de mentira, é
autoengano. O pior é que agimos assim. Até encontramos um ditado para nos
justificar: “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”. Julgamos os outros e
citamos este ditado, mas na verdade somos sempre tentados a agir assim.

João está nos chamando a atenção para aqueles momentos em que fala-
mos uma coisa com nossos lábios e nossa vida é completamente diferente do que
dizemos. Isso é mentira, é vida de mentira, é autoengano. Você há de concordar
comigo que agimos assim e ainda achamos que podemos enganar as pessoas,
que dirá Deus. Ledo engano.

João está nos mostrando que aquele, cuja maneira de viver, contradiz o
seu credo e suas palavras, é mentiroso. Aqui não estamos falando daqueles que
se esforçam e falham; não estamos falando dos frágeis que são apanhados em
situações que os fazem cair. Aqui se fala daqueles que tem desconectado os pres-
supostos da Palavra de Deus , da mensagem remidora de  Jesus das suas atitu-
des. Conhecem a Bíblia, mas não a vivenciam.

Tudo isso coloca em xeque o nível da experiência com Jesus que cada um
tem. Ai, me lembrei de uma música gravada por Vencedores por Cristo, cujo
nome é “Tudo ou Nada”:

Tudo ou nada
Pega ou larga de vez
Tudo ou nada
Pega ou larga de vez

Quem lançar a mão no arado
Não pode olhar para trás
O trabalho é pesado
E será ainda mais.

Rev. Cid Caldas

Quando for demais o fardo
Há em quem descansar
Cristo, sempre pronto e perto
Vai ajudar
A quem realmente assumir
Diante Dele e de todos
Compromisso de seguir
Seus passos
Fielmente até o fim



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

155 NC – Castelo Forte

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 18:01-15
157 NC – Segurança em Cristo

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Te Agradeço

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Castelo Forte”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

113 NC – Achei um bom amigo

Bênção
Tríplice Amém

Poslúdio

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

155 NC – Castelo Forte
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 18:01-15
157 NC – Segurança em Cristo

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

Te Agradeço
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Castelo Forte”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

113 NC – Achei um bom amigo
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ao Único
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Quão grande é o meu Deus

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 12:28-34
Cântico: Sonda-me, Usa-me

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Confiarei

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Deus é Deus
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Cantarei teu amor pra sempre

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.

O TRABALHO INFANTIL VOLTA
PRESENCIALMENTE NO DIA 21/11
O Conselho da Igreja, considerando a evo-
lução na nossa cidade, o retorno
presencial das escolas e o fato de que to-
dos os professores já foram vacinados re-
solveu nomear uma comissão para veri-
ficar a estrutura e necessidades para o
retorno presencial. Essa comissão forma-
da por um médico, um engenheiro, uma
arquiteta e a coordenadora do departamen-
to, que também é médica, estiveram no
local e analisaram nossas instalações. O
parecer apontou para pequenas interven-
ções no sentido de melhora na troca de ar
nas salas (providência já em curso). Tam-
bém a coordenadora, nossa irmã Ilda Mar-
ques, promoveu reunião com os professo-
res para escutar a opinião desses. Eles
foram amplamente favoráveis ao retorno
cuidadoso das atividades.
No momento seguinte, o Conselho achou
por bem ouvir a Comissão de Saúde da
Igreja. Recebido o relatório dos irmãos
com a sugestão de um protocolo de retor-
no para nossas crianças, o Conselho de-
cidiu:
1. Retornar o trabalho do Departamento
infantil no dia 21/11;
2. Teremos 3 turmas, em princípio;
3. Haverá a necessidade de inscrições a
fim de garantir o distanciamento neces-
sário;



4. Providenciaremos tapetes sanitizadores,
álcool em gel, máscaras sobressalentes;
5. A princípio, não teremos lanche;
6. Os pais compreenderão, mas não po-
derão permanecer no terceiro andar;
7. Os pais deverão providenciar um pe-
queno kit para as crianças, como é nas
escolas que tenham máscara e água;
8. Os aparelhos de ar-condicionado esta-
rão desligados, ventiladores ligados, ja-
nelas abertas e será providenciado a
abertura de vão nas portas para melhor
troca de ar;
9. Haverá distanciamento entre as ca-
deiras das crianças;
10. O funcionário da igreja higienizará o
ambiente antes do início das aulas e depois.

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 Na-
tal. 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
centavos, 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.

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 01: Amaro Delpino Lopes, Carine
Silva Manhães Rev. Cid Pereira Caldas
e Lícia Salgado Vilardo; Dia 03: Manoela
Chaves de Albuquerque e Marcos de Bar-
ros Munis; Dia 04: Joaber Manhães
Sales e Ricardo da Costa dos Santos
Alpha; Dia 05: Igor Portella Ferreira Bar-
ros, Sophia Portella Ferreira Barros e
Rogério César de Almeida Ribeiro.

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.

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 Olivei-
ra (câncer), Dulcineia Pires, Eliane Cristina
Soares, Francisco Antônio (Primo Ligia Por-
tes), Gabriela Gerusa Leite Weston, Jaira
Botelho Moura, José Eduardo 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, orien-
tação 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
31/10: Presb. André Ribeiro
07/11: Presb. Eduardo Gouvêa

Diácono
31/10: Diác. Michel Jarque, Marco Au-
rélio e Tagore Morais
07/11: Diác. Thiago Leite, Jorge Sarito
e Rodrigo Caldas

Escola Dominical Adultos:
31/10: Prof. Lucas Bezerra
07/11: Presb. Maurício Buraseska

Comissão de Som:
31/10: Paulo Nascimento
07/11: Marcos Victório

Escala Transmissão
31/10 - Transmissão dia: Julia| De olho
na live: Ângela e Ana/noite: Malu |
Transmissão noite: Letícia.
07/11 - Transmissão dia: Tiago| De olho
na live: Ângela e Ana/noite: Clara |
Transmissão noite: Letícia.

NATUREZA DE DEUS

Rosas,
Margaridas,
Orquídeas e
Tulipas!
Tudo é obra do Senhor!

Deus de amor,
Que acolhe na alegria
E na dor.
Natureza divinal,
Que desabrocha
No despertar do dia!

A natureza de Deus
Acolhe o filho amado,
A ser celebrado
Feliz!
Admirado!

Assim como nos Jardins do Éden,
Deus proverá ao homem justo
Tudo necessário para a vida.
Com alegria e gratidão
Nunca faltará,
Inspiração, amor e devoção!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

X. POR QUE PRECISO DE IGREJA?

2. O Novo Testamento refere-se à igreja como um todo, isto é, os

cristãos de modo geral, em toda parte (Atos 9.31) e às igrejas locais,

isto é, grupos de cristãos que se reúnem num determinado lugar

(Atos 14.23). As igrejas locais, evidentemente, são partes da igreja

maior, global. Só Deus sabe quais indivíduos, em cada geração, se

arrependeram sinceramente dos seus pecados, creram em Cristo,

nasceram de novo e se tornaram membros de sua igreja (II Timóteo

2.19). Esta é a chamada igreja invisível, a verdadeira igreja. O que

vemos, limitadamente e imperfeitamente, é a chamada igreja visível.

3. Jesus e os apóstolos usaram várias figuras para descrever a igreja,

sua dependência de Cristo e a unidade que deve haver entre seus

membros, os cristãos.  Leia as passagens indicadas e defina, nas

linhas, as figuras usadas. Vamos refletir sobre cada uma delas.

(a) Jo 15.5

(b) I Co 12.27; Ef 4.15

(c) Ef  2.19

(Continua)
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                                           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 39– 31 de outubro de 2021                                                                                                                                                      

 Uma amizade eterna.  
       “De sorte que já não és escravo, porém filho; e, sendo filho, também herdeiro por Deus” 
                                                          Gálatas 4:7 
          “... herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; se com ele sofremos , também 
                                   com ele seremos glorificados” Romanos 817b.”  
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1906-2021 

           É muito ruim quando um amigo entende errado aquilo que falamos, não é? Um 
dos motivos para que isso aconteça é porque nós somos desastrados , apressados e 
nos expressamos mal. Foi o que aconteceu com a Bibi e o Davi : 
           - Não foi isso que eu quis dizer, Davi... 
           - Mas eu ouvi bem, Bibi! E fiquei triste...   
           - Ok, Davi! Não vamos brigar mais!  Vamos fazer uma aliança! 
           - Que isso, Bibi?!? Que aliança que nada, não quero casar com você! 
 
                   O que significa a palavra ALIANÇA?  
         Quando pensamos em aliança, lembramos logo daquele anel que os 
noivos usam depois que se casam, não é? Quem já assistiu a um casamento 
sabe que os noivos prometem amar, respeitar e cuidar um do outro “até que a 
morte os separe”, não é assim? Depois disso, para mostrar que serão firmes 
nestas promessas, colocam uma aliança. Podem até brigar, mas renovam sua 
ligação. 
         Mas aliança não é só o nome do anel do casamento. Significa muito mais! 
Quando a gente não conhece o significado de uma palavra, a saída é dar uma 
“espiadinha” no dicionário. E lá está escrito que uma aliança é: uma 
combinação, uma união, uma ligação, é ficar aliado de alguém. E amigos e 
amigas selam alianças.  Deus selou  uma aliança com Moisés e o povo no 
deserto , reconstruindo uma amizade mesmo depois que o povo, teimoso e de 
coração duro, fez um bezerro de ouro para adoração.  
          Será que nosso Deus, além de nos criar, fazer de cada um de nós um ser 
especial, para cumprir uma função especial, além de nos enviar Cristo para nos 
religar a Ele, será que Ele ainda precisaria fazer uma aliança conosco? Tem 
mais alguma coisa maravilhosa para acontecer? Deus é maravilhoso e nos dá 
de graça, pelo grande amor que tem por nós, a chance de sermos filhos dEle e 
termos como herança a vida eterna com Ele. Nós vamos ver nosso Deus e morar 
no céu com Ele, em alegria eterna! Não é uma super promessa? Deus que ser 
nosso amigo para sempre!                                        Bjos Tia Ilda  
(saiba mais em Êxodo 34:5-17 / Gálatas 4: 1-7 / Rm 8:12-17 / Provérbios 17 :17)   

“... se ouvirdes a minha voz 
e guardardes a minha 
aliança, então, serão a 
minha propriedade... nação 
santa...”. 
          Êxodo 19: 5-6 

 

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Maria Luisa 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 vindo em nome do Senhor!!  
Vocês sabiam que Deus está aqui , neste lugar?  
 
2- CÂNTICO– Isabela e Inês – Toc Toc Toc  ( Cânticos  
de Salvação para crianças/APEC/vol. Verde nº3)  
Toc toc toc, alguém me bate à porta 
Toc toc toc, alguém deseja entrar 
É o mal querendo um lugarzinho 
Não, não, não, você não pode entrar 

  
 
 
 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Clara. 
Nosso Deus é sempre fiel e bom !!  Tudo que Ele faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de outubro- Pilar- Mateus 6:9-13 
 
5-Versículo do mês de outubro para memorizar: Maria, Davi 

        “Bem-aventurados os limpos de coração 

             porque verão a Deus.” Mateus 5:8 

                                  
 6- Recordando – Salmos 119:11 – Davi, Esther, Rev. Cid Caldas 

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

9– CÂNTICO: Pedro e Letícia  - Deus Grandão 
                              Meu coração é tão pequenininho 
                          Mas cabe dentro dele um Deus grandão (bis) 
O Deus que criou a terra e o mar 
Que desenhou o céu 
Estrelas a brilhar, pois Ele é Deus 
Todo poderoso, Mas escolheu morar dentro do meu 

 
 
 
 
 Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. 
 E com o seu carinho está a me guardar 
 pois Ele é Deus, Todo poderoso, 
 Mas escolheu morar dentro do meu 
 

             Oração do Pai Nosso- Aline 
                      Benção pastoral – Rev. Cid Caldas    
                     Aniversariantes de OUTUBRO/NOVEMBRO 
  "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  

MARIA LUISA DE ALMEIDA LEITE ( MALU) 07/11 8 ANOS 

Toc toc toc, alguém me bate à porta 
Toc toc toc, alguém deseja entrar 
É Jesus querendo a casa toda 
Sim Senhor, oh, vem em mim morar 
 

O Deus que criou os animais e as plantas 
Os rios e as montanhas apenas com sua voz 
pois Ele é Deus, Todo poderoso, 
 Mas escolheu morar dentro do meu 
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