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VIVER A VIDA QUE JESUS VIVEU
1 João 2:01-02

Esse dois versículos nos traz preciosos e importantes conceitos para nossa
consideração.

Creio que o primeiro destaque a fazer é o espírito pastoral de João. Já não
era um homem jovem. Viveu inúmeras experiências ao lado do Mestre. Talvez
fosse, a essa altura, o único sobrevivente da geração que viveu a experiência de
estar com Jesus.

A ternura com a qual ele trata seus leitores aos chamá-los de “meus
filhinhos” demonstra o desejo de, apesar da gravidade das palavras, falar-lhes ao
coração.

O resumo de seu escrito está no apelo para que não pequem. Não desagradem
a Deus. Mas Joao o faz sem repreensões ou aberta de feridas consequentes de
um discurso agressivo. Este exemplo deve nos levar a lembrar que a Palavra de
Deus precisa ser transmitida coma doçura e a boa nova que ela é. Mesmo porque
a Palavra de Deus nos ensina que a mensagem salvadora precisa ser transmitida
“não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos.”
(Zacarias 4:6)

Mas neste apelo de João há duas relações a serem pensadas. Uma com
aquilo que já passou e a outra com o que virá depois.

Perceba que João deixa claro que o pecado é universal e não há quem não
peque. Sobre isso, o apóstolo Paulo nos ensina lembrando que “todos pecaram e
carecem da glória de Deus,” (Romanos 3:23). Assim sendo, quem diz não ter pecado,
se faz mentiroso. Todos nós estamos envoltos na realidade do pecado.

João também nos mostra que há perdão para os pecados. O perdão só é
possível através de Jesus que nos perdoou pelo que fez em nosso favor e continua
a nos oferecer perdão pelos nossos pecados.

Mas alguns tenta minimizar o que Jesus fez por nós. Chegam mesmo a
racionalizar o pecado, pensando: “se Jesus fez isso por nós, porque então é tão
importante o pecado?”

Diante disso, João responde que aqueles que conheceram a Jesus e se
tornaram cristãos precisam viver a experiência da obediência, pois só saber de
Deus, da mensagem de Jesus, da companhia do Espírito Santo, não nos faz cristãos.
É preciso encarnar essa verdade através de uma vida que se coaduna com a fé
que se diz ter.

Mas, há ainda um outro aspecto a considerar. Isso está no fato de que,
quem permanece em Deus e em Jesus, precisa seguir os passos de Jesus.
Precisamos ser nesse mundo, a imagem de Jesus Cristo. “E todos nós, com o
rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos
transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o
Espírito.” (2 Coríntios 3:18)

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

37 NC – O santo nome
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 16
156 NC – Confiança em Deus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

50 NC – Sangue precioso
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Aleluia, Cristo é
vivo”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

112 NC – Rica promessa
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

37 NC – O santo nome
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 16
156 NC – Confiança em Deus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

50 NC – Sangue precioso
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Aleluia, Cristo é
vivo”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

112 NC – Rica promessa
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Faz chover
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Emaús

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 13:24-32
Cântico: Te conhecer

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Venha o teu reino

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Pb. Maurício Buraseska

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: 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 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 todos
os professores já foram vacinados resolveu
nomear uma comissão para verificar a
estrutura e necessidades para o retorno
presencial. Essa comissão formada por um
médico, um engenheiro, uma arquiteta
e a coordenadora do departamento, que
também é médica, estiveram no local e
analisaram nossas instalações. O parecer
apontou para pequenas intervenções no
sentido de melhora na troca de ar nas
salas (providência já em curso). Também
a coordenadora, nossa irmã Ilda Marques,
promoveu reunião com os professores 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 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
necessário;
4. Providenciaremos tapetes
sanitizadores, álcool em gel, máscaras
sobressalentes;
5. A princípio, não teremos lanche;
6. Os pais compreenderão, mas não
poderão permanecer no terceiro andar;
7. Os pais deverão providenciar um
pequeno kit para as crianças, como é nas
escolas que tenham máscara e água;
8. Os aparelhos de ar-condicionado
estarão desligados, ventiladores ligados,
janelas abertas e será providenciado a
abertura de vão nas portas para melhor
troca de ar;
9. Haverá distanciamento entre as
cadeiras das crianças;
10. O funcionário da igreja higienizará o
ambiente antes do início das aulas e depois.

CESTA DE NATAL
Pela graça de Deus alcançamos nosso
alvo. O povo de Deus entregou suas
ofertas e vamos doar 100 Sacolas de
Natal. Agora estamos consolidando a lista
de beneficiários.

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 18
de dezembro, 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: Maria Antonia Tavares Fernandes
da Silva e Alexandre Corval Vieira; Dia
15: Maria de Lourdes Fonseca Arêas,
Ângela Grammatico Severino da Silva e
Rogério Tureta Marangone; Dia 17:
Edilene Mônica da Costa, Daniela Rufino
de Souza, Luzia Magalhães de Sena
Soltesz e Luana Lima dos Reis; Dia 18:
Kenia Cristine Alves Baraúna; Dia 20:
Deise Portella Ferreira Barros, Edson de
Alencar Gonçalves, Marcia Balmant
Sathler Pereira e Marcela de Melo
Almeida Leite.

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.

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),
Marcos Muniz, Peggy Barbetta Soares,
Stila Borges Coelho de Sousa, Thor Barros
(Neto da Isa) e Victor Mota.
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
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
14/11: Presb. Esequias Sales
21/11: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
14/11: Diác. Aureliano Dutra, Rogério
de Andrade e Pedro Rocha
21/11: Diác. Michel Jarque, Leonardo
Medeiros e Joaber Sales

Escola Dominical Adultos:
14/11: Presb. Eduardo Gouvêa
21/11: Presb. Esequias Sales

Comissão de Som:
14/11: Luiz Felipe
21/11: Thiago Leite

Escala Transmissão
14/11 - Transmissão dia: Pedro Ribeiro
e Malu Ribeiro| De olho na live: Ângela
e Ana/noite: Malu| Transmissão noite:
Tiago.
21/11 - Transmissão dia: Julia e avi|
De olho na live: Ângela e Ana/noite:
Davi| Transmissão noite: Pedro.

LÍDER CRISTÃO

Dom da palavra,
Que acalenta e acolhe,
O irmão perdido,
Que escolhe a restauração,
E que busca a mansidão,
Na palavra do Senhor.

Líderes de Deus,
Que amam a Igreja,
Que buscam a união
Dos seus queridos irmãos.

Líder amigo,
Um dia Pastor,
Porém, há dias que necessita também
Ser rebanho do Senhor.

Líderes do amor,
Da palavra consoladora.
De ministérios de adoração
Que com sofreguidão
Conseguem restabelecer
A paz no Senhor.

Ana Carolina Corval





ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

X. POR QUE PRECISO DE IGREJA?

6. Que aconteceu em seguida? Atos 2.41. Note: “...havendo um acrés-

cimo(...)”.  Os novos convertidos, uma vez batizados, foram incluídos

no rol de membros da igreja.

7. O diácono Filipe foi pregar em Samaria (Atos 8.4-6). Muita gente

se converteu. Qual foi, outra vez, o procedimento com os que cre-

ram? Verso 12.

8. O mesmo Filipe explicou as Escrituras a um eunuco (Atos 8.26ss).

Que disse o etíope quando, entendeu a mensagem e, de coração,

creu em Cristo? Que foi que ele pediu? (v.36). Note que Filipe con-

cordou em batizá-lo, mas encorajou-o a fazer primeiro uma declara-

ção de sua fé (At 8.37-38).

(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 41– 14 de novembro de 2021                                                                                                                                                      

             Crocante..., mas com gosto de “nada”... 
           “Vós sois o sal da terra; ora se o sal vier a ser insípido, como lhe 
                                  restaurar o  sabor ?..”  Mateus 5 :13a 
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1906-2021 

            Estava na hora da aula de ciências e o tema era “o sentido do paladar”. Tia 
Leticia fez a seguinte experiência: de olhos vendados as crianças tinham que dizer 
qual alimento estavam provando. Estava na vez da Celinha provar, de olhos 
vendados, e tia Leticia colocou algo em sua boca.  Celinha percebeu que era algo 
pequeno e crocante . O gosto não era ruim, mas... o que era?!?  Não era liso, mas  
estava com gosto de...de nada. Era um... NADA- CROCANTE!   
          Celinha desistiu de tentar adivinhar. Tirou a venda dos olhos e teve uma 
surpresa! Era a delicia que ela mais gostava: PIPOCA!!! Mas, não podia ser!!! Estava 
horrível! EEEEECA !!!!! Que negócio esquisito era aquele “nada- crocante”?!?!   
          Celinha não reconheceu sua delicia preferida porque faltava um detalhe: o sal. 
Tia Leticia deu pipoca sem sal para Celinha provar, de olhos vendados. Não era 
aquela pipoquinha gostosinha, salgadinha, no ponto que todo mundo conhece. Por 
isso ela não reconheceu. Como ela ia saber? 
 

          O sal serve para dar o gosto nas comidas, realça o sabor. Jesus usa essa 
comparação e diz que devemos ser o sal da terra, devemos ser aquilo que faz a 
diferença, o que dá o sabor. Devemos fazer a diferença nesse mundo, onde as 
pessoas pensam mais no mal do que no bem. Mas é muito fácil agradar ao 
nosso Deus quando estamos perto de pessoas que pensam como nós, por 
exemplo, na igreja... Será que nós continuaríamos fiéis às coisas que agradam 
ao coração de Deus se estivéssemos em um grupo onde as pessoas só pensam 
em coisas erradas? E se nós estivéssemos em algum lugar onde muitos 
amiguinhos ainda não conhecem o amor de Deus? E na escola? Será que, se 
nossa turminha resolver “matar a aula” nós iríamos querer fazer o mesmo? E 
bem escondidinho?? Isso não agradaria a Deus!  
          Vocês se lembram da história de Noé? Ele era um homem justo, que 
agradava o coração de Deus, e fazia a diferença onde vivia. Quando temos a 
direção de Deus na nossa vida, quando nossas atitudes são guiadas pelo 
Espírito Santo , nem percebemos, mas, tudo o que fazemos ou pensamos 
agrada ao nosso Deus. Agradando a Deus, ficaremos em paz com Ele, com 
nossos amigos, nossa família e conosco mesmo. E estaremos fazendo a 
diferença!! Não queira ser um NADA- CROCANTE...      Bjos salgados, Tia Ilda 
            ( saiba mais em Mateus 5 :13 ; Gênesis 6 :1-10)                        

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Helena , Daniela 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 do Marco 
 

1-SAUDAÇÃO: Bom dia! Bem-vindos no nome do Senhor! 
 
2- CÂNTICO– Deus é tão bom / Deus é bom pra mim. 
Vídeo de Chris Sahium ( Igreja Presbiteriana  da Gávea) com voz de  
                       Keila Araujo (missionária APEC –RJ)  
Deus é tão bom! Aleluia! (2X)  
Deus é tão bom, é tão bom pra mim! 
Dios Bueno es! Aleluia! (2X) 
Dios Bueno es, bueno es para mi! 
God is so good! Aleluia! (2x) 
God is so good , he’s so good to me! 
Deus é bom pra mim (2x)  
Feliz estou , cantando eu vou! Deus é bom pra mim! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Brenda 
Nosso Deus é maravilhoso!!! Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro- Valentina- Salmos 3:1 – 5 
 
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Ana Beatriz, Matheus 
             

              “Deito-me e pego no sono; acordo,  

       porque o Senhor me sustenta.” Salmo 3:5                                  
 
6- Recordando – Salmo 23:1 – Paulo , Luisa 
        
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi Benincasa  
  Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos da semana? 

8-Mensagem – tia Ilda 
 

9– CÂNTICO: – Mariana e João Lucas - A ALEGRIA ESTÁ NO 
CORAÇÃO ( cd Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira/ faixas 4 e 14)  

A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém!  
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia! 
Cristo é a rocha da minha salvação com Ele não há mais condenação 
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia! 
 

             Oração do Pai Nosso- Pedro Henrique e Maria Luisa 
 
                      Benção pastoral – Rev. Cid Pereira Caldas 
    
                     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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