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BASTA CUMPRIR!
1 João 02:07-08

João era e é sempre lembrado como o apóstolo do amor. Isso se dá porque
seus escritos têm como maior ênfase o amor. Esta é a sua motivação suprema.

É particularmente importante destacar isso, porque normalmente quando
precisamos repreender, admoestar ou chamar a atenção de alguém, nos torna-
mos ácidos, críticos e até grosseiros.

João nos ensina que falar a verdade precisa ser sempre em amor. O amor
precisa ser a fonte e motivação do nosso pensar, falar e agir.

Este é o seu tom ao falar da necessidade de recordar e viver mandamento
estabelecido por Deus. Aqui ele fala de um mandamento que é antigo, mas preci-
sa ser visto como novo.

Podemos dizer que João está se referindo as palavras de Jesus quando dis-
se: “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos
amei, que também vos ameis uns aos outros.” (Jo 13:34)

Então, você vai entender que esse mandamento é velho porque já era co-
nhecido no Antigo Testamento - “Não te vingarás, nem guardarás ira contra os
filhos do teu povo; mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o SE-
NHOR.” (Lv 19:18) Aqueles que leram a carta de João já conheciam essa lei.
Portanto, não era algo novo.

Contudo, os cristãos ao aceitarem Jesus sabiam que Ele os havia elevado a
um estilo de vida muito mais sublime – passaram a conhecer o verdadeiro amor.
A novidade trazida por Jesus nos alcança em, pelo menos duas direções.

Primeiro, o mandamento do amor se torna novidade porque o amor de Je-
sus busca o pecador. Deus vem ao nosso encontro. Em Jesus, o amor alcançou
homens e mulheres perdidos, pecadores, gentios, ou seja não se restringiu a um
povo, raça ou nação; não considera o estado e status das mulheres e homens.
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” (Jo 3:16)

Segundo, o mandamento do amor se torna novidade porque nada pode olvi-
dar o amor de Jesus. Nada pode eliminar o amor de Jesus. Sua resposta não
falha, nem falta. O amor de Deus é incondicional.

Então, o mandamento do amor era velho porque os homens já o conheciam
há gerações, mas era novo porque em Jesus o amor alcançou um nível nunca
estabelecido.

Como consequência, João nos lembra o que Jesus ordenou – amai-vos uns
aos outros.

É como se João nos dissesse, disso vocês já sabem, basta cumprir! Simples
assim.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

237 NC – Jesus Nasceu
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 80:1-13
232 NC – Pequena vila de Belém

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

13 HE – Natal
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “A mais doce melo-
dia”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Agnus Dei”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
234 NC – Um pequeno a repousar
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

237 NC – Jesus Nasceu
Oração de Adoração e Louvor
Coro Marcello Ganter: “Glória a Deus nas
maiores alturas”

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 80:1-13
232 NC – Pequena vila de Belém

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Canção da Natividade”

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

CONSAGRAÇÃO

13 HE – Natal
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Os sinos nos altos céus”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “A mais doce melodia”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Coro Marcello Ganter: “Um menino nos nas-
ceu”
Comunhão

DESPEDIDA

Coro Marcello Ganter: “Levanta e brilha”
Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Aleluia, é natal”



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Nas estrelas
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Vem, que está chegando o Natal

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 1:39-45
Cântico: Obrigado

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Sobre as águas

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Maria, tu sabias?
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Bem mais que tudo

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.

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 Bí-
blia, 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 celebra-
ção ao Senhor. Fique tranquilo que tere-
mos 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 funda-
mental que você e sua família estejam
presentes. Você pode.

INSCRIÇÕES PARA O DEPARTAMEN-
TO INFANTIL
Os pais e responsáveis que desejam ins-
crever seus filhos podem me enviar men-
sagem privada pelo WhatsApp com o nome
completo e a idade da criança. Além dis-
so, por gentileza, indicar também o nome
completo do(s) responsável(is) que esta-
rá presente no culto às 10h30.
Abraços, Carol (96925-8132)



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 8
de janeiro, 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 21: André de Souza Carvalho Men-
des Pereira; Dia 22: Érico Cardoso Porto,
Erinaldia (Erika) Matos Paiva e Matheus
Pinto de Oliveira; Dia 23: Rodrigo Corrêa
da Costa; Dia 25: Ana Cristina Pereira
Custódio, Raphael Corrêa de Deus e
Luiza Maria Antônio de Faria.

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.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, começando às
19h, nossa igreja, sob a liderança da UPH,
se reúne para orar. Nesta oportunidade
oramos por nossas vidas, pelos nossos
pedidos de oração e uns pelos outros.
Você é convidado para ter comunhão e
colocar diante do Senhor as suas peti-
ções. O link da reunião está à disposi-

ção. A reunião está sendo realizada atra-
vés do aplicativo Zoom.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as se-
nhoras se reúnem para orar. É um tra-
balho da SAF aberto para toda a Igreja.
Você é convidada a participar. Neste tem-
po, a reunião está acontecendo através
do aplicativo Zoom. Essa reunião dura
exatamente uma hora. Você vem, der-
rama sua alma diante do Senhor, é aben-
çoado (a) e volta para seus afazeres. Bên-
ção não tem medida e vale o esforço.

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, 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 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
19/12: Presb. Eduardo Gouvêa
26/12: Presb. Esequias Sales

Diácono
19/12: Diác. Michel Jarque, Marco Au-
rélio e Joaber Sales
26/12: Diác. Eduardo Chagas, Rodrigo
Caldas e Jorge Sarito

Escola Dominical Adultos:
19/12: Presb. Eduardo Gouvêa
26/12: Rev. Antônio Dusi

Comissão de Som:
19/12: Thiago Leite
26/12: Lucas Bezerra

Escala Transmissão
19/12 - Transmissão dia: Pedro Ribeiro
e Malu Ribeiro| De olho na live: Lucas e
Ana/noite: Clara| Transmissão noite:
Letícia.
26/12 - Transmissão dia: Julia| De olho
na live: Ângela e Ana/noite: Davi|
Transmissão noite: Pedro.

A LUZ DO 3º ADVENTO

Alegrai vossos corações

Que é tempo de amor!
Jesus que acende a esperança

No coração do crente
Que clama com louvor!

Ele cura toda enfermidade

No tempo decorrente!
Tempo presente!

Tempo de Deus!

Deus de alegria
Contentamento e regozijo!

Alegra o coração do ferido
Inquieto e proferido!

Assim como o mudo

Não só falará,
Mas cantará com alegria,

Louvores de amor,
Por seu Santo nome!

Jesus Santo anuncia

Nos corações alegres
De quem acredita!

Com sabedoria e louvor
No dia da grande visita!

A paz reinará por toda a sua vida

Com júbilos de amor e alegria
Deus preparou para ti

Uma colorida poesia!

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)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 46– 19 de dezembro de 2021                                                                                                                                                      

                   Ficar no escuro não é bom. 
  “O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da 

morte, resplandeceu-lhes a luz.” Isaias 9:2 
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1906-2021 

             - Vamos inventar uma brincadeira bem apavorante?  
            - Já sei! Vou me vestir de urso bravo! 
            - KKKK nem vou ter medo... Você está resfriado, com o nariz entupido e 
espirrando. Urso bravo com gripe...kkkkkk... quem vai ter medo disso??? 
            - Então, vou aproveitar que estou com gripe e vou espirrar em você!   
            - Eu falei brincadeira bem apavorante e não brincadeira bem nojenta e proibida... 
ECA!! Já sei!!! Vamos brincar da coisa mais apavorante que eu já brinquei: pique pega no 
escuro! Total escuridão, e alguém querendo te pegar. Você não sabe de onde virá o 
pegador. Dá muito medo! Vamos? 
             - Escuro??  Total??? E alguém que eu não enxergo querendo me pegar?Tá 
doido? Não brinco disso nunca!!!! Vou pra minha casa!  

 
           Ficar no escuro não é nada bom. O escuro só serve para a hora de 
dormir, no nosso quartinho escurinho, em nossa caminha quentinha e 
Deus nos ensina a não ter medo. Mas , quando acordamos , e precisamos 
ver as coisas, nos sentimos melhor em um ambiente bem claro, com muita 
luz. Com a claridade evitamos tropeçar e cair quando andamos e podemos 
nos proteger de coisas que podem nos machucar.   
          Antes de Jesus nascer, muito antes, havia um homem que amava 
muito a Deus. O nome dele era Isaías. Ele fazia o que agradava o coração 
de Deus , orava , gostava de conversar com Ele. E pregava, contava do 
amor de Deus para os outros. Ele era um amigo especial de Deus e por 
isso Deus mostrou certas coisas para Isaías. Deus contou para ele sobre o 
nascimento de Jesus dizendo que as pessoas estavam tristes e perdidas, 
como se estivessem andando na escuridão, sem saber para onde ir. Deus 
ajudaria esse povo, enviando uma luz. Essa luz seria um homem que 
nasceria como qualquer criancinha. Mas que seria perfeito, maravilhoso, 
poderoso e que viveria para sempre. Ele ensinaria como viver em paz e 
com amor. Isaías podia confiar nas promessas de Deus. Nós também! E 
Jesus, o Salvador, a luz do mundo nasceu! Bom Natal!     
                                                                                           Bjos,Tia Ilda 
    (saiba mais em Isaías 9:1-7 /Mateus 6:22-23/ Apocalipse 21:22-26)                         
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LITURGIA: 
Prelúdio: Pedro Henrique , Maria Luisa, 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 Pedro Barbosa. 

 

1-SAUDAÇÃO: Bom dia!!!  Natal! Nascimento de Jesus!  
Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 
2- CÂNTICO– Ester (Igreja Presbiteriana em Olaria- Nova Friburgo) 
                              Melhor presente 
Vamos sonhar e nos alegrar, 
As estrelas no céu estão à brilhar! 
O maior milagre aconteceu! 
 
  
 

 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Paulo 

Vamos louvar nosso Deus ! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de dezembro- Pedro Henrique- Lucas 1:26-33 
 
5-Versículo do mês de dezembro para memorizar: Paulo , Pilar 
                                                                    

    “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na  

  terra entre os homens, a quem ele quer bem.” 
                           Lucas 2:14 
 
 
6- Recordando – Atos 16:31 – Bethina ,Luisa , Daniel 

 
 

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: Isabela e Inês- Canção de Natal  

 Deitado na manjedoura que de berço serviu, 
Jesus pequenino pobrezinho dormiu. 
No céu as estrelinhas brilhavam além,  
E num berço de feno sonhava o neném. 

 
             Oração do Pai Nosso- Pedro , Leticia e Clara 
             Benção pastoral – Rev. Cid Caldas   
 

                     Aniversariantes de DEZEMBRO 
  "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  
Papai do céu, melhor presente já nos deu: 
Foi Jesus o menino que nasceu, 
Que nos salvou e a vida ele nos deu. 
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