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ADMITA QUE É PECADOR
1 João 1:8-10

Como nosso pensamento pode nos enganar, não é verdade? Aqui João, des-
taca as formas de pensar do ser humano quando se vê diante do pecado. Ele as
denuncia como enganos e distanciamento de Deus.

O primeiro destaque que João faz diz respeito àqueles que dizem não ter
pecado. Na verdade, isso pode querer dizer que eu não tenho responsabilidade por
meus pecados. É um processo de autojustificação que imputa ao meio, a maneira
como somos, a nossa herança e/ou a nossa condição física ou social. Na verdade,
é uma fuga da responsabilidade ao pensar que somos frutos do meio.

Mas, essa postura pode dizer respeito também àqueles que acham que o
pecado não os afeta, não produz efeitos. Por isso João faz questão de registrar que
aquele que peca as autojustificações não tem sentido e/ou pertinência. É como
se o doente proclamasse sua cura sem remédio ou tratamento para o mal que o
aflige.

Não tem jeito, só o perdão de Deus supera o pecado e Ele perdoa se confes-
sarmos nossos pecados. Aqui há algo que precisamos sempre lembrar – Deus
está sempre pronto a perdoar aqueles que confessam seus pecados. É preciso
olhar para dentro, reconhecer o caminho mal e pedir perdão.

Mas o orgulho e a vaidade de muitos os fazem preferir a negação do pecado.
Mas ainda há um segundo tipo de atitude do homem frente ao pecado. Há

aqueles que tem certeza de que nunca pecaram; não peca. É verdade! Há gente
que creem não ter pecado e sentem até ofendida se você a chamar de pecadora.

Em muitas vezes, aqueles que pensam assim, acham que pecado é apenas
aquilo que os outros veem. Não sabem que pecado é errar o alvo (hamartia), ou
seja, não ser a pessoa que deveria ter sido. Isso nos compromete a todos.

João é duro e termina por afirmar que aqueles que diz não ter pecados está
chamando Deus de mentiroso. Pois Deus disse que “todos pecaram”.

Então, João está nos ensinando que é condenável o homem que, apesar de
ter conhecimento das coisas espirituais, acha que o pecado não tem importân-
cia. É condenável aqueles que fogem de sua responsabilidade sobre o pecado. É
condenável aquele que nem mesmo compreende que é pecador.

Assim, João no ensina que o ponto de partida da aproximação do homem
para com Deus parte da necessidade de aceitar que é pecador; arrepender-se do
pecado cometido; confessar a Deus nossos pecados e pedir perdão.

Deus concede o perdão! Tenha certeza disso! O passado é cancelado e so-
mos purificados pelo sangue de Jesus!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

25 NC – O criador de tudo

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 24
161 NC – O melhor amigo

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

191 NC – Rio da Vida

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Olha ao Redor”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

136 NC – Rocha Eterna

Bênção
Tríplice Amém

Poslúdio

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

25 NC – O criador de tudo
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 24
161 NC – O melhor amigo

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

191 NC – Rio da Vida
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Olha ao Redor”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

136 NC – Rocha Eterna
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Poder pra salvar
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Rei do meu coração

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 5:1-12
Cântico: Ao único

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Vim para adorar-te

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

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

DESPEDIDA

Oração Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Jesus, Filho de Deus

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.

AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho da Igreja Presbiteriana de
Botafogo convoca a Assembleia Geral para
reunir-se ordinariamente no dia 21 de
novembro, às 18hs, a fim de ouvir, para
informação, o Relatório do Movimento da
Igreja em 2020, tomar conhecimento do
orçamento para o ano em curso e eleger
Secretário de Atas. Você que é membro
da Igreja precisa estar presente.

O TRABALHO INFANTIL VOLTA
PRESENCIALMENTE NO DIA 21/11
O Conselho da Igreja, considerando a
evolução na nossa cidade, o retorno
presencial das escolas e o fato de que to-
dos os professores já foram vacinados
resolveu nomear uma comissão para
verificar a estrutura e necessidades para
o retorno presencial. Essa comissão for-
mada por um médico, um engenheiro,
uma arquiteta e a coordenadora do de-
partamento, que também é médica, es-



tiveram no local e analisaram nossas
instalações. O parecer apontou para pe-
quenas intervenções no sentido de me-
lhora na troca de ar nas salas (providên-
cia já em curso). Também a coordenado-
ra, nossa irmã Ilda Marques, promoveu
reunião com os professores para escu-
tar a opinião desses. Eles foram ampla-
mente 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 retorno para
nossas crianças, o Conselho decidiu:
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 per-
mitam 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
HOJE: Glauco André Fonseca Wamburg e
Maria Luisa de Almeida Leite; Dia 08:
Lucas Köhler da Costa; Dia 10: Cirene
Ferrari e Marcelo Chamorro Cardoso;
Dia 11: Cirilo de Arruda Júnior; Dia 12:
Manuela Machado Amaya e Esmeralda
Soares de Macêdo; Dia 13: Marcelo Ca-
valcante Faria de Oliveira.

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.



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
07/11: Presb. Eduardo Gouvêa
14/11: Presb. Esequias Sales

Diácono
07/11: Diác. Thiago Leite, Jorge Sarito e
Rodrigo Caldas
14/11: Diác. Aureliano Dutra, Rogério de
Andrade e Pedro Rocha

Escola Dominical Adultos:
07/11: Presb. Maurício Buraseska
14/11: Presb. Eduardo Gouvêa

Comissão de Som:
07/11: Marcos Victório
14/11: Luiz Felipe

Escala Transmissão
07/11 - Transmissão dia: Tiago| De olho
na live: Ângela e Ana/noite: Clara | Trans-
missão noite: Letícia.
14/11 - Transmissão dia: Pedro Ribeiro e
Malu Ribeiro| De olho na live: Ângela e Ana/
noite: Malu| Transmissão noite: Tiago.

CRISTO SALVADOR

Abençoado seja,
Àquele que crê,
No Cristo que Salva,
Perdoa e acalma!

Abençoado seja,
Amigo Cristão!
De coração restaurado,
Livre e incondicionado!

Abençoado seja,
Caminhos de gratidão,
Ministérios de adoração,
Do querido irmão,
Que ora em devoção!

Bendito seja,
À salvação
Em Cristo,
Nosso Senhor!
De mais puro amor,
Que recebe de coração
O milagre da vida eterna.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

X. POR QUE PRECISO DE IGREJA?

4. Uma pessoa torna-se membro da igreja global, que é a igreja

invisível, quando se converte a Cristo, aceitando-o como seu Salvador

e Senhor. Torna-se membro de uma igreja local quando faz uma

declaração pública de sua fé e recebe o batismo.  Isto pode acontecer

mais cedo ou mais tarde, depois de sua conversão. Nos primeiros

anos da igreja, o batismo geralmente acontecia logo em seguida à

conversão, como veremos. Hoje, dado o fato que tantos se dizem

cristãos sem, contudo, terem certeza de sua salvação e compromisso

pessoal com Cristo e sua igreja, é necessário um tempo de preparo,

de confirmação, com estudos bíblicos como estes que estamos

fazendo. Vejamos alguns exemplos do primeiro século.

Jesus ordenou aos seus discípulos: “Ide por todo o mundo e

pregai o evangelho (...)” e “Ide, fazei discípulos de todas as nações,

batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinan-

do-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado(...)” (Mc

16.15 e Mt 28.19). Com base nestes versículos, como a igreja have-

ria de fazer discípulos, isto é, ganhar pessoas para Jesus, recebê-las

na igreja e ajudá-las a viver a vida cristã?

5. Pedro começou pregando o evangelho em Jerusalém (At 2). Que

foi que ele disse aos que se mostraram pesarosos por haverem rejei-

tado a Jesus? Atos 2.38.

(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 40– 07 de novembro de 2021                                                                                                                                                      

 As escolhas inteligentes. 
       “Portanto , quer comais , quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei 
                               tudo para a glória de Deus.” 1 Coríntios 10:31 
       “... não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo 
                                       como servos de Deus.” 1 Pedro 2 : 16b-17 
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1906-2021 

       - E aí Gabriel? Vamos pra festa com a galera do Bill? Vai ser demais!! Vai todo mundo! 
         - Téo, a turma do Bill só se mete em confusão. NÃO VOU! Além do mais é no domingo, dia 
que a gente tem atividade da igreja, tem o culto e a escola dominical... 
          - Eu já sabia Gabriel, tinha certeza! Você vive dizendo que ser cristão é a melhor coisa do 
mundo, mas sempre perde as festas legais.  Você acha sem graça os filmes de luta, não perde 
um culto, nem pra ir à praia. Eu não acho nada legal viver assim, nessa prisão!!! 
           - Presta atenção Téo, você é tão inteligente... Usa a cabeça: você se lembra da última vez 
em que foi a uma festa com a galera do Bill? A primeira coisa que aconteceu foi que sua mãe 
ficou triste e super preocupada. Seu pai ficou doente e você quase se meteu em uma briga 
“daquelas” na rua. Um monte de inseguranças!! Andar nos caminhos de Deus é seguro. A 
liberdade com Deus é de verdade e essa com o Bill é de mentira, é uma falsa liberdade porque 
os caminhos errados levam a consequências graves.  
         -... To lembrando... É mesmo... Meu pai foi parar no hospital...Eu quase me meti numa 
briga... Não foi muito legal mesmo... 

 
        Uma festa é muito legal! Mas uma festa é muito legal... SEMPRE???? Dá pra 
perceber, nessa história do Gabriel e do Téo, que não havia nenhuma vantagem 
em ir à festa do Bill.  Apesar de ser um convite para uma festa, o Téo não 
prestou atenção em todas as partes. Por exemplo, o dono da festa já tinha 
mostrado que gostava de confusão, e os pais do Téo ficaram preocupados ao 
ponto de se sentirem mal. Téo não usou a inteligência para fazer a escolha.  
       Na Bíblia tem uma pessoa que usou a inteligência para perceber que fazia 
escolhas erradas, e passou a agir de forma mais inteligente. Foi o apóstolo 
Paulo. Ele passou a ser um seguidor dos ensinamentos de Cristo e um servo de 
Deus. Ele disse para sermos IMITADORES de Cristo, assim como ele procurava 
ser. E Cristo não se metia em confusão, porque essa é uma atitude 
INTELIGENTE. Essa atitude garantia que ele seria uma pessoa querida, feliz, 
com saúde física e emocional. Uma pessoa do bem...    
       E livre...  “Eita” sensação boa!!! Ser imitador de Cristo como Paulo foi, e 
usar a inteligência nas escolhas.  
      Isso é usar a cabeça e ter liberdade com saúde!    Bjos Tia Ilda                                                                     
(saiba mais em 1 Coríntios 10:23 até 11:1 ; 1 Pedro 2:11-17) 

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Davi 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: Bom dia!!! Mais um domingo na presença  
             de Deus! Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2- 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!               

                      
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Pedro Henrique 

Deus é bom sempre !!  Tudo que Ele faz é perfeito!  
Vamos orar e dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro- Erik- Salmos 3:1 – 5 
 
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Maria, Esther , Daniel 
             

              “Deito-me e pego no sono; acordo,  

       porque o Senhor me sustenta.” Salmo 3:5                                  
 
6- Recordando – João 14:6 – Clara, Estevão, Brenda 
        
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: João e Bianca Benincasa  
  Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir sua ajuda e proteção. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9– CÂNTICO: – Isabela e Inês – Ouvir e obedecer ( Cânticos  
de Salvação para crianças/APEC/vol. vermelho nº10)                

Ninguém deve se esquecer  
Do que Deus na Bíblia diz  
 Mas ouvir e obedecer  
Para sempre ser feliz 

 

             Oração do Pai Nosso- Débora Szendrodi 
                      Benção pastoral – Rev. Diego Stallone 
    
                     Aniversariantes de 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 

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

TIA ANGELA GRAMMÁTICO ( SEMENTINHAS DE JESUS ) 15/11  

LAURA BARCELOS CIMINELLI 18/11 11 anos 

TIA MARCELA LEITE (CORDEIRINHOS)  20/11  
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