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JESUS - O HILASMOS
1 João 2:01-02

A riqueza desses dois versículos continua a nos ensinar. Hoje, com outro
significado. João diz que Jesus é a propiciação por nossos pecados.

Talvez nós não compreendamos inteiramente o significado disso, mas para
o judeu isso é muito claro. Pois essa linguagem faz parte do universo do sacrifí-
cio.

No editorial passado falamos de Jesus como o advogado. Essa linguagem é
fácil de entender por ser um termo de caráter universal.

Falar de propiciação na mentalidade judaica é natural saber que é uma
termo que vem do universo do sacrífico a Deus.

Não se esqueça que o propósito de toda religião é a comunhão com Deus.
Por outro lado, o problema maior da religião é o pecado. A falta de conformidade do
fiel com os pressupostos divinos. É exatamente diante desse dilema que emerge
o sacrifício.

O pecado impede o fiel de entrar e permanecer na presença de Deus. Dessa
impossibilidade emerge o sacrifício, pois através dele  comunhão com Deus é
restaurada.

O propósito da presença de Deus é manter uma estreita e pessoal relação
com o homem. Mas, o pecado interrompe essa relação.

Por isso os judeus ofereciam no templo sacrifícios e ofertas pelo pecado
para expiar culpas.

A palavra portuguesa propiciação, é oriunda da palavra grega hilasmos que
tem no verbo hilaskesthai, três significados abençoadores.

Primeiro, propiciação significa aplacar ou apaziguar alguém que foi ofendi-
do.

Segundo, propiciação significa perdoar, se o sujeito do verbo for Deus. Ou
seja, Deus mesmo provê os meios para restaurar a relação quebrada pelo pecado.

Terceiro, propiciação significa levar a cabo uma tarefa para que a mancha
do pecado desapareça – limpar, desinfetar.

Veja como amplia o sentido do que João escreveu com uma palavra –
propiciação!

Quando João diz que Jesus é o hilasmos por nossos pecados, está reunindo
todos esses sentidos – apazigua o coração de Deus, Deus nos perdoa e nos limpa.

Jesus nos traz a única possibilidade de restaurar a comunhão com Deus e
de preservá-la.

Veja como o amor de Deus excede a amplitude da mente humana!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

230 NC – Adoração

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 126

229 NC – Boas Novas

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

231 NC – O primeiro natal

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “”

Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

Surgem Anjos

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

230 NC – Adoração
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 126
229 NC – Boas Novas

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

231 NC – O primeiro natal
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Mas graças rendei a Deus”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

Surgem Anjos
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Eu navegarei
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Emaús

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 3:01-06
Cântico: Sobre as águas

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Salmo 96

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: Diante da Cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Até que a casa esteja cheia

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.

APLICATIVO DA IP BOTAFOGO
Estamos lançando hoje o aplicativo de
nossa Igreja para smartphones. Você
pode baixá-lo na appstore ou playstore no
seu celular. Ali você já tem acesso a
Bíblia, ao hinário e outras informações.
Aos poucos vamos inserir outras
facilidades para lhe abençoar.

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.



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

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.

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.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA SAF
Num ambiente alegre, a SAF elegeu no
último domingo a diretoria para 2022 que
ficou assim composta:

Presidente: Elenice Arruda
Vice-Presidente: Solange Nascimento Mendes Ribeiro
1ª Secretária: Angelita de Arruda
2ª Secretária:  Claudia Cristina Paredes Pina
Tesoureira: Giselle de Carvalho França
Buraseska

UPA ELEGEU SUA DIRETORIA PARA 2022
Uma reunião tranquila, alegre e
abençoadora a UPA elegeu sua diretoria
que ficou assim constituída:

Presidente: Maria Luísa de Carvalho França e
Buraseska
Vice-Presidente: Beatriz Régis de Medeiros
1º Secretário: Pedro Ribeiro Gomes Torres dos
Santos
2º Secretário: Pedro Henrique de Almeida Leite
Tesoureiro: Lucas Ribeiro Gomes Moraes

RELATÓRIOS DAS SOCIEDADES
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: Maria Helena da Silva Almeida,
Claudia Eliçon Leonardo Santoro e Lara
Romeu Pontes Rosa; Dia 06: José
Guilherme Silva Coutinho, Luiz Carlos
Lopes Silva Junior, Ana Clesia Portela Lima
de Alcaniz e Beatriz Pelegrina de Oliveira
Machado; Dia 07: Catarina Renice Galvão
Wagner; Dia 08: Eunice Arruda de Barros,
Maria da Conceição dos Santos Plata
(pérola) e Ana Carolina Fernandes Machado
Corval; Dia 09: Maria das Dores Moreira
de Oliveira e Bruno dos Santos Araujo da
Volta; Dia 10: Eulita Rufino Martins e Sofia
Florence Batista Gois Rocha; Dia 11:
Orlando Vinicius Dias Mara de Barros,
Nelson de Paula Pereira e Daniel Maia
Pimentel Vieira.

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.

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

ESCALAS

Presbítero
05/12: Presb. André Ribeiro
12/12: Presb. Mário Filipe

Diácono
05/12: Diác. Aureliano Dutra, Rogério de
Andrade e Pedro Rocha
12/12: Diác. Thiago Leite, Leonardo Medeiros
e Tagore Lima

Escola Dominical Adultos:
05/12: Prof. Lucas Bezerra
12/12: Presb. Maurício Buraseska

Comissão de Som:
05/12: Marcos Victório
12/12: Luiz Felipe Cícero

Escala Transmissão
05/12 - Transmissão dia: Malu e Davi| De
olho na live: Ângela e Ana/noite: Malu|
Transmissão noite: Tiago.
12/12 - Transmissão dia: Pedro e Leticia| De
olho na live: Ângela e Ana/noite: Davi|
Transmissão noite: Julia.

A LUZ DO 1º ADVENTO

Vigilância da fé,
Sem medos e temores,
Espera no Senhor,
De todo coração,
A mais pura comunhão,
Em Cristo nosso redentor.

Resiliência, vigília e espera.
Do Cristão amparado,
Justificado pela fé,
No tempo do Senhor.

Luz que acolhe o mundo,
Dos pecados e das dores.
É tempo de escutar o coração,
Fazer oração,
Ter gratidão:
Mais um ano se findou.

Acender o brilho da esperança!
Trazer Glória a vida futura!
Luz que ilumina o mundo,
E transcende a paz!

Venha Senhor Jesus,
Com todo o seu amor
Traga fé e esperança,
Para a nova vida,
Novo ciclo,
Que agora se faz!

Ana Carolina Corval



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

I. A história da Criação - Gn 1 e  2

Gênesis, primeiro livro da Bíblia, conta as histórias da criação do
mundo e dos começos da humanidade, do pecado, das nações e,
então, de Israel, o Povo de Deus. Gênesis significa começo, princípio.
No original hebraico, a primeira palavra do Gênesis é Bereshith, que
significa princípio. O livro pode ser dividido assim:

(Continua)

Gn 1 a 11 Quatro Grandes 
Eventos  

Gn 12 a 50  

Quatro Grandes Personalidades  

Criação (1 a 2)  
Queda (3 a 5)  
Dilúvio (6 a 9)  
Babel (10 a11)  

Abrão (12.1 a 25.18)  
Isaque (25.19 a 26.35)  

Jacó (27 a 36) 
José (37 a 50)  

História Universal  
O homem, criado sem pecado, em 

estado de completa inocência e  
comunhão com Deus, desobedeceu 
ao Criador  e caiu para um estado 

de pecado e distanciamento de 
Deus.  

História da Redenção  
É a história dos atos soberanos e 

graciosos de Deus para reconciliar o 
homem consigo mesmo e salvá-lo.  

Começou com a escolha de Abraão e 
sua descendência (Gn 12.1-3).  

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 44– 05 de dezembro de 2021                                                                                                                                                      

  Pequenininho com uma missão grandona. 
  “ Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus ; porque ele salvará  
                        o seu povo dos pecados deles.”  Mateus 1 :21 
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1906-2021 

           - O que você leva aí Henrique? 
         - Uma carta. Minha avó Heloisa me pediu que entregasse ao moço da padaria. É 
importante! 
          - Ok!Mas vamos jogar bola e depois você entrega. 
          - Tá doido, Roney?!?! Minha avó Heloisa falou que é urgente e eu estou numa 
missão!Preciso ir até o fim.  
           - KKKKKK!!!! Que missão?!? Você é criança, e criança não tem missão. 
Criança apenas brinca. 
            - Eu brinco, mas agora vou entregar a carta. Mesmo uma criança pode ter 
missão e eu vou cumprir!!! Calma aí! Tá nervosinho... A gente brinca depois. 
  
              O mundo inteiro esperava que se cumprisse a promessa: uma criança 
com uma missão. Que coisa estranha... tudo acontecendo, as cidades sempre 
agitadas, coisas boas e ruins do dia a dia , pessoas trabalhando , correndo, 
cheias de tarefas. E, nessa agitação, uma criança iria nascer. Mas que diferença 
teria? Todos os dias nascem várias crianças... Todo mundo sabe que todo bebê 
é igual, chora mama, faz xixi...  
            E esse faria tudo que um bebê normal faz, parecido com um monte que a 
gente conhece. Mas ele teria uma... missão.  Ele era diferente porque era o Filho 
de Deus. Cresceu na barriga de Maria, que casou com José. Um bebê tão 
especial que até uma estrela diferente apareceu no céu. Tão diferente que 
chamou a atenção de estudiosos, os magos, que, observando essa estrela, 
descobriram que o bebê especial tinha nascido. Foi um nascimento celebrado 
até no céu com um coro de anjos !!!! E esse coro foi acordar pastores que 
entenderam que uma coisa muito importante havia acontecido! 
              Nasceu um bebezinho pequenininho com uma missão enorme, muitas 
vezes maior que seu tamanho! A missão de ser o Salvador de um mundo que só 
sabia fazer coisas que desagradavam a Deus!  Alegria total, o bebê com a 
missão de salvar. Jesus nasceu!!  
                                                             Bjos,    Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                                                      
 (saiba mais em Mateus 1 :18-25 / Isaías 9 : 1-7 / Lucas 2 :1-20)                                                                                                                                           
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LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella 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!!! Mês do Natal! Nascimento de Jesus!  
Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 
2- CÂNTICO– Luisa-Musica Natalina Alguém Sabe o Que É o Natal?  
 Alguém sabe o que é o Natal? 
Será brinquedos ou presentes finos 
Arrumados e embrulhados pra meninas e meninos? 
Será castanhas ou rabanadas, 
Ou árvores com luzes a piscar? 
Não é isso que é o Natal; 
Tenho certeza que é muito mais! 
                   Cristo nasceu neste dia feliz!E é isso que é o Natal! 

                   Cristo nasceu neste dia Feliz! Sim,  é isso que é o Natal! 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Henrique 
Vamos falar com Deus e dizer como ele é importante para nós! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro- Pilar- Lucas 1:26-33 
 
5-Versículo do mês de novembro para memorizar:  
                                                        Davi Benincasa, Maria Luisa 
             

    “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na  

  terra entre os homens, a quem ele quer bem.” 
                           Lucas 2:14 
 
6- Recordando – Provérbios 3:5a – João Benincasa,Daniel, Nathan 
        

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Helena  
  Vamos agradecer a Deus pela semana e pela vida dos aniversariantes de 
dezembro.  

8-Mensagem – tia Ilda  
 

9– CÂNTICO: Isabella e Inês Pequenino Nenê ( Cânticos de  
Salvação para Crianças vol 3 – vermelho-65/APEC)  
Pequenino neném, num bercinho de palha ,  
ele veio do céu porque gosta de mim  
Meu amigo é Jesus, foi criança também  
Foi nascer em Belém pequenino neném 
                                        Pequenino neném, num bercinho de palha,  
                                            ele veio me abrir o caminho do céu  
                                       Meu amigo é Jesus, pra levar-me pra o céu.  
                                          Neste mundo nasceu  pequenino neném 
 

             Oração do Pai Nosso- Débora 
             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 

MEIO DIGITAL- Aos domingos Culto das crianças (4 a 12 anos) e EBD 

(1-12 anos- dividida em classes por faixa etária). Produzidos 
semanalmente , sendo mantidos no  Youtube – Igreja Presbiteriana de 
Botafogo 
PRESENCIAL- EBD (1a12anos)Domingos às 10h30min mediante 
inscrição previa com Ana Carolina da Cruz Lima (21)96925 8132. 

PAULO RIBEIRO GOMES TORRES DOS SANTOS 02/12       7 ANOS 

LARA ROMEU PONTES ROSA 05/12      9 ANOS 

TIA CATARINA (Amigos de Jesus) 07/12  

https://www.cifraclub.com.br/musica-natalina/
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