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O PARAKLETO
1 João 2:01-02

É curioso imaginar que esses dois versículos nos apresentam com exatidão
quem é Jesus Cristo e seu papel na história, em nosso favor.

João nos mostra com clareza o caminho que nós homens resolvemos andar.
Fazemos belas profissões de fé; nos impressionamos com Deus e seu mover;
falamos do Deus que cria e sustenta. Mas, fracassamos em observar o que Deus
estabeleceu por amor, para nós.

Fracassamos em obedecer, em escolher caminhos que nos abençoam e
optamos por aqueles caminhos que nos destroem. Pecamos. Agimos em desacordo
com a vontade de Deus que é boa, é perfeita e agradável. O pecado no distância de
Deus.

O pecado nos tira da presença de Deus. Assim, como estar em pecado não
nos permite entrar em comunhão com a santidade de Deus.

João nos traz uma palavra que alivia nossa existência. Há como nos
livrarmos dessa impossibilidade de ter comunhão com Deus e vivermos o melhor
e encontrarmos sentido para a vida.

A primeira coisa que João nos ensina é que Jesus é nosso “Advogado junto
ao Pai”. A palavra grega que, traduzida, tem esse significado é “parakletos”.

O sentido mais clássico da palavra “parakalein” é – chamar alguém para o
lado da gente. Alguém que ajuda, sustenta e, acima de tudo, testemunha em
favor de alguém. O melhor sentido para “parakleto” é o sentido ativo de alguém
que ajuda, sustenta, testemunha em favor, apoia a causa de alguém.

Este termo atribuído a Jesus Cristo nos ensina mito sobre a Sua atuação
em nosso favor. Aparece em outros momentos com sentidos análogos.

Paulo falando sobre Jesus nos diz: “Quem os condenará? É Cristo Jesus
quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e
também intercede por nós.” (Romanos 8:34)

O escritor de Hebreus nos diz de Jesus: “Por isso, também pode salvar
totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por
eles.” (Hebreus 7:25)

A maravilha disso é saber que Jesus nunca perdeu o interesse por você;
seu amor continua presente. A Sua morte não encerrou essa verdade, muito pelo
contrário. Sua ressurreição é a certeza de que Ele intercede por nós.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

235 NC – O anjo da paz
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 25:1-10
01 HE – Estrela da alva

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

226 NC – A história de Cristo

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Mas graças rendei a Deus”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

227 NC – A velha história
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

235 NC – O anjo da paz
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 25:1-10
01 HE – Estrela da alva

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

226 NC – A história de Cristo

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Mas graças rendei a Deus”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

227 NC – A velha história
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Muito virão te louvar
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Toma o meu coração

CONTRIÇÃO

Leitura: João 18:01-18
Cântico: Ele vem para ti salvar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu amo a tua casa

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Faça morada
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Venha o teu reino

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
Aconteceu no domingo passado e foi uma
bênção. Foi reeleito como secretário da
Assembleia, nosso irmão Tagore Lima.
Oportunamente distribuiremos cópias do
relatório da Igreja para que você possa
guardar essa porção da história da Igreja
Presbiteriana de Botafogo.

INSCRIÇÕES PARA O DEP. INFANTIL
Nosso trabalho presencial com as
crianças recomeçou e foi uma bênção no
domingo passado. Então, queremos
divulgar como iremos proceder:
As inscrições para as atividades
presenciais do Departamento Infantil aos
domingos (durante a realização do culto
às 10:30h) estão abertas. Neste
momento, o número máximo de crianças
por turma será:

a. Cordeirinhos (1 a 3 anos): 3 crianças
b. Sementinhas de Jesus (3 a 5 anos): 4 crianças
c. Amigos de Jesus (5 a 7 anos): 6 crianças
d. Unidos por Cristo (7 a 9 anos): 6
crianças
e. Juvenis por Cristo (10 a 12 anos): 8
crianças

Os pais e responsáveis que desejam
inscrever seus filhos podem me enviar
mensagem privada pelo WhatsApp com o
nome completo e a idade da criança. Além
disso, por gentileza, indicar também o
nome completo do(s) responsável(is) que
estará presente no culto às 10h30.
Abraços, Carol (96925-8132)



TRANSIÇÃO NA COORDENAÇÃO DO
DEPARTAMENTO INFANTIL
O Conselho da Igreja recebeu as
ponderações da nossa querida Ilda
Marques  no sentido de, no ano que vem,
ela continuar atuando no departamento,
mas tendo outra coordenação. Assim
sendo, atendendo ao pedido dela, foi
nomeada uma equipe de transição que
assumirá a coordenação do
Departamento ano que vem, mas que já
está atuando no retorno das atividades.
A Comissão nomeada é:
1. Indiomar Selau
2. Sandra Regina
3. Ana Carolina Cruz
4. Ana Lucia Caldas
5. Mariane Chagas
6. Eduardo Chagas

PLENÁRIA DA SAF DE ELEIÇÃO
A Presidente da SAF, convoca as irmãs
para a reunião Plenária que ocorrerá
hoje, às 16hs. Neste dia a SAF elegerá a
diretoria para 2022. Você sócia é
desafiada a não faltar.

SACOLA DE NATAL
Lembrando aos irmãos que avisem
àqueles que receberão a Sacola de Natal
que elas serão entregues no sábado, dia
11 de dezembro, às 11h.

CULTO DAS LUZES DA IP BOTAFOGO
No dia 24 de dezembro, sexta-feira, às 18h,
celebraremos o Culto de Natal da Igreja
Presbiteriana de Botafogo. Serão momentos
de culto, comunhão e celebração ao Senhor.
Fique tranquilo que teremos tempo e
tranquilidade para a Ceia em família. Você
vem à Igreja, celebra com os irmãos e, depois
vai para casa, celebrar com a família menor.
É fundamental que você e sua família
estejam presentes. Você pode.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 11 e
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.

MOCIDADE REALIZARÁ ASSEMBLEIA
PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA
Será no dia 11 de dezembro às 19h. Você,
jovem, precisa estar presente. Reserve,
desde já, esta data.

UPA ELEGERÃO DIRETORIA PARA 2022
Hoje, nossos adolescentes estarão
reunidos após o culto matutino.

UPH REELEGEU SUA DIRETORIA
PARA 2022
Uma reunião tranquila, alegre e
abençoadora a UPH elegeu sua diretoria
e já começou o planejamento para o ano
que vem. A diretoria ficou assim
constituída:
Presidente: – Diác. Jorge Sarito da Silva Leite
Vice-Presidente – Eduardo Alves Chagas
Secretário: – Luiz Felipe Moreira Teles
Tesoureiro: – Alfredo Martins Nucci

RELATÓRIOS DAS SOCIEDADES
INTERNAS
O final de ano se aproxima. Já é hora de
começar a levantar os dados que deverão
compor seu relatório. Cada Sociedade
Interna deve produzir seu relatório e
encaminhar ao Conselho até o dia 15 de
dezembro. A soma do todo, comporá o
relatório da Igreja. “Conta as bênçãos,
dize-as quantas são, recebidas da divina
mão! Vem dizê-las, todas de uma vez, e
verás, surpreso, quanto Deus já fez!”

ANIVERSARIANTES
HOJE: Brunno Fernandes Nóbrega; Dia
29: Suelen de Carvalho Mota, Sérgio
Gramático Júnior e Ricardo Jorge
Albuquerque Ramirez Portela; Dia 01:
Marinalva Braga dos Santos e Marcos
Eduardo de Souza Ramos; Dia 02: Paulo
Ribeiro Gomes Torres dos Santos; Dia
03: Rafaella Victoria Pinheiro da Silva e
Guilherme Leite da Fonseca; Dia 04:
Maurício Portes Santos Sobrado Silva.



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
28/11: Presb. Vitor Camarinha
05/12: Presb. André Ribeiro

Diácono
28/11: Diác. Eduardo Chagas, Felipe
Silveira e Tagore Morais
05/12: Diác. Aureliano Dutra, Rogério
de Andrade e Pedro Rocha

Escola Dominical Adultos:
28/11: Profa. Lígia Portes
05/12: Prof. Lucas Bezerra

Comissão de Som:
28/11: Lucas Bezerra
05/12: Marcos Victório

Escala Transmissão
28/11 - Transmissão dia: Malu| De olho
na live: Ângela e Ana/noite: Clara|
Transmissão noite: Leticia.

LAR

Morada do amor,
Que suporta a dor.
Sorrisos sinceros,
Abraços apertados
De grande amor!

Família de louvor
Jesus santificou.
Graças e misericórdias
Ele nos salvou!

O mal será exilado,
Livre e abandonado.
Jesus será glorificado!
Aleluia Senhor
Do mais puro amor!

Lar em Cristo.
Coração purificado.
Jamais será abandonado
Pelo seu filho amado:
Jesus!

Ana Carolina Corval



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

Neste domingo iremos começar o estudo da História e Geografia Bíblica. Com a
bênção de Deus, este estudo aumentará muito o seu temor e, principalmente,
o seu amor ao

• Deus da Criação,

• Deus de Abraão,

• Deus de Isaque,

• Deus de Jacó,

• Senhor da História e

• Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.

É impossível estudar a História Bíblica e não ficar profundamente impressionado
com o poder, a justiça e a misericórdia de Deus, por um lado, e com a fraqueza, o
pecado e a teimosia do homem, por outro lado. Entretanto, a graça perdoadora e
transformadora de Deus na vida de homens e mulheres como Abel, Noé, Abraão,
Sara, José, Anrão, Joquebede, Moisés, Josué, Calebe, Samuel, Rute, Davi, Daniel,
João Batista, José, Maria e tantos outros, no Velho e no Novo Testamentos, é algo
maravilhoso. A propósito, vale lembrar que a História Bíblica é a História da
Redenção.

As lições:

1. História da Criação
2. História da Queda
3. História de Caim e Abel
4. História do Dilúvio
5. História da Torre de Babel
6. História de Abraão
7. História de Isaque
8. História de Jacó
9. História de José
10. História de Moisés e do Êxodo
11. História de Israel no Deserto (A)
12. História de Israel no Deserto (B)
13. História da Conquista de Canaã
14. Divisão da Palestina

(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 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 43– 28 de novembro de 2021                                                                                                                                                      

                      O maioral. 
      “...e o que se humilha será exaltado.” Lucas14: 11b 

        “...porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande.”  
Lucas 9:48b 

“Porém muitos primeiros serão últimos; e os últimos, primeiros.” Mateus 19:30 
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1906-2021 

          Na floresta, o leão “se achava”! Ele era o mais forte, o mais valente, o mais 
bonito. O MAIS! O rugido do leão fazia tremer toda a mata e provocava medo nos 
outros animais.        
           - Eu sou o bom! Na verdade, eu sou o melhor! Todos se curvam na minha 
presença! Ninguém é capaz de ser melhor do que eu! Eu sou o maior de todos!! 
             Até que um dia, esse “super animal” deu uma “bobeira” e “dançou”! Ficou todo 
enrolado na rede de um caçador! Furioso, ele tentou escapar, mas quanto mais se 
mexia, mais a rede o prendia. Já cansado de tanto tentar escapar, deitou-se, esgotado 
e fracassado, e percebeu que talvez não fosse tão maior assim. Estava preso, 
imobilizado, sem possibilidade de se soltar.  
             Quando tudo parecia perdido, passou por ali um ratinho, pequenininho, que 
não possuía o rugido poderoso do leão, enfim, bem fraquinho. Mas foi a salvação do 
leão naquele momento, porque, com seus dentinhos afiados, roeu a rede e o libertou. 
E aí, seu leão? Quem é mesmo o maior?  

              
            Na época de Jesus houve uma discussão entre seus amigos (os 
discípulos) sobre quem seria o maior entre eles. Jesus percebeu a intenção do 
coração dos discípulos e ensinou que, se alguém quiser ser o primeiro, será o 
último e servo de todos. 
            Não tem problema querer fazer o melhor. Não tem problema querer se 
destacar em alguma coisa. É até legal buscar fazer alguma atividade cada vez 
melhor, demonstrando esforço e dedicação. Mas esse esforço não deve servir 
para debocharmos dos outros que não conseguiram o mesmo sucesso. Nem 
deve ser motivo para tirar o lugar dos outros.  
              Antes do nascimento de Jesus, no Antigo Testamento, lemos a história 
real de um comandante do exército do rei da Síria, Naamã, que ficou muito 
doente e foi ajudado por uma menininha escrava. Vimos essa história no 
domingo, dia 10 de outubro de 2020. Qual desses dois personagens seria o 
maior? O comandante ou a escrava? O leão ou o ratinho?   Beijo, Tia Ilda 
 (saiba mais em Lucas 14:7-14 / 2 Reis 5:1-19 / Mateus 19:23-30/ Marcos 9:33-37)                           

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Davi Benincasa, 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! 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: Beatriz 
Vamos falar com Deus e dizer como ele é importante para nós! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro- Gabriel- Salmos 3:1 – 5 
 
5-Versículo do mês de novembro para memorizar: Davi Benincasa, Heloisa 
             

              “Deito-me e pego no sono; acordo,  

       porque o Senhor me sustenta.” Salmo 3:5                                  
 
6- Recordando – Mateus 6:33 – Pedro Henrique, Bethina e Esther 
        
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Helena e Daniela 

  Momento de agradecer ao nosso Deus pela semana e pela  
vida dos aniversariantes de novembro.  
 
 
 
8-Mensagem – tia Ilda  
 
                           

9– CÂNTICO:  Nossa Missão-  Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria 
em Nova Friburgo)  
Desde o ventre da minha mãe 
Já me conhecia 
Antes que eu nascesse 
Jesus me escolheu 
Hoje a minha vida 
É para o seu louvor 
Sigo anunciando o seu eterno amor 

                      
 
 
 
 

             Oração do Pai Nosso- Mariana Sathler 
 
             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  

Grato eu estou Senhor 
Porque me confiaste 
A missão de proclamar o seu eterno amor 
Mesmo sendo tão pequeno 
Me deste autoridade 
De em seu nome anunciar 
A paz e a liberdade 

 
Aonde mandar eu irei 
Seu amor eu não posso ocultar 
Quero anunciar, para o mundo ouvir 
Que Jesus é o nosso Salvador 
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