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VAMOS FALAR DE AMOR DE FORMA SÉRIA

1 João 02:07-08

Continuamos falando do novo mandamento. O mandamento do amor, para

João, é verdadeiro em Jesus e verdadeiro nas pessoas para as quais está

escrevendo, pois a verdade não deve ser só conhecida intelectualmente, mas

exercitada e vivida de forma prática.

Este mandamento deixa absolutamente clara a ligação intrínseca e

fundamental entre o cristão e o amor. Nesse sentido, Barclay nos adverte que “o

cristianismo é progresso no amor”.

Aí chegamos a um ponto que precisa ser, vivido, mas percebido também.

João relaciona o progresso do amor com luz e trevas. Na medida em que o amor

progride, avança, as trevas se dissipam.

Neste sentido, estamos no meio de um processo no qual o amor dissipa as

trevas dando lugar a luz. O fim disso é o triunfo do amor. Por isso que João relaciona

amor a luz e ódio as trevas.

Em grosso modo, pregamos o amor para que este tome a humanidade. O

problema é que muitas vezes nos tornamos agentes do ódio. Propagamos trevas,

embora digamos que somos cristãos.

Tendo a personalidade governada por Cristo, o amor que nos atingiu através

Dele, deve espraiar tomando o meio onde estamos, os relacionamentos que

mantemos porque tomou a nós mesmos.

Cristo chegará aos corações na medida que seu amor tomar os corações de

cada um de nós.

Você não tem visto muito amor ao seu redor? Seja o instrumento de Jesus

onde você está.

A mensagem para você é que o amor de Cristo triunfará. A humanidade

caminha para a consolidação do amor de Cristo, apesar de acharmos que o mundo

vai de mal a pior.

Tenha certeza de que Jesus já venceu e vivemos os estertores das trevas,

do ódio e do mal.

Isso deve, no mínimo, nos levar a pensar se temos contribuído para a vitória

do amor ou se estamos vivendo com o discurso das trevas.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

236 NC – Em linda noite

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 128

248 NC – No humilde presépio

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

242 NC – Os anjos e o Natal

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Eu venho a vós dos alto céus”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

368 NC - Despedida

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

236 NC – Em linda noite
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 128
248 NC – No humilde presépio

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro da Família: “Dono do meu coração”

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

CONSAGRAÇÃO

242 NC – Os anjos e o Natal
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Madrigal: “Eu venho a vós dos alto céus”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

368 NC - Despedida
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Vem Aviva
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Eu me rendo

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 2:41-52
Cântico: Há momentos

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Oh, quão lindo esse nome é

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Seja Engrandecido
Mensagem: Rev. Antônio Dusi

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Jesus Cristo mudou meu viver

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
Já está no ar o nosso aplicativo. Você pode
baixá-lo na appstore ou playstore no seu
celular. Ali você já tem acesso a Bíblia,
ao hinário e outras informações. Aos pou-
cos vamos inserir outras facilidades para
lhe abençoar. Você deve procurar na
appstore ou playstore pelo aplicativo IP
Botafogo.

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)

TRANSIÇÃO NA COORDENAÇÃO DO
DEPARTAMENTO INFANTIL
O Conselho da Igreja recebeu as ponde-
rações da nossa querida Ilda Marques  no
sentido de, no ano que vem, ela continu-
ar atuando no departamento, mas tendo
outra coordenação. Assim sendo, aten-
dendo ao pedido dela, foi nomeada uma
equipe de transição que assumirá a co-
ordenação do Departamento ano que



vem, mas que já está atuando no retor-
no 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

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
HOJE: Raphael Ferreira Gomes e
Fernanda de Araújo Munis; Dia 27: Onito
Barnabé Barbosa Junior, Claudia Portes
Santos Silva e Marco Aurélio de Jesus
Oliveira Nóbrega; Dia 28: Débora Ribei-
ro Gomes Torres dos Santos; Dia 31: Luiz
Antônio do Nascimento e Michele San-
tos Faria; Dia 01: Paula da Silva de Car-
valho.

Deixamos de publicar o telefone dos ani-
versariantes tendo em vista o estabele-
cido 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 pes-
soais.

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 de-
posite 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 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

26/12: Presb. Esequias Sales

02/01: Presb. André Ribeiro

Diácono

26/12: Diác. Eduardo Chagas, Rodrigo

Caldas e Jorge Sarito

02/01: Diác. Glauco Wamburg, Michel

Jarque e Tagore de Morais

Escola Dominical Adultos:

26/12: Rev. Antônio Dusi

02/01: Presb. Maurício Buraseska

Comissão de Som:

26/12: Lucas Bezerra

02/01: Marcos Victório

Escala Transmissão

26/12 - Transmissão dia: Julia| De olho

na live: Ângela e Ana/noite: Davi|

Transmissão noite: Pedro.

A LUZ DO 4º ADVENTO

Pureza e paz.

Branco sublime!

Nascimento da Justiça:

Do amor Cristão.

Príncipe da Paz!

Natal de Luz!

Acende o coração

Dos justos e fiéis!

Nascimento da simplicidade.

Manjedoura de amor.

Estrelas que brilham para o futuro

De Graça e louvor!

Viva o Senhor Jesus!

Que lutou até a morte.

Sacrificou a própria origem,

Nos deu a eterna vida!

Nos tornou mais fortes!

Filho do Altíssimo!

Rei dos Reis!

É Natal!

Tempo de renascer e celebrar

Amor, paz e união!

Em todos os corações

Nesse dia de renovação!

Ana Carolina Corval



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

3. Os detalhes acrescentados em Gn 2.

O segundo capítulo do Gênesis acrescenta detalhes importantes à História da

Criação, principalmente no que se refere à criação do homem:

a) Gn 1.11-12 refere a criação de relva, ervas, árvores e frutos para mantimento

do homem (v.29). Gn 2.8-15 descreve o Jardim do Éden e menciona a proibição de

comer o fruto de uma certa árvore. Esta ordem ou proibição será comentada no

próximo estudo.

As referências geográficas - Oriente e rios Pisom, Giom, Tigre e Eufrates - colo-

cam o Éden na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates e

adjacências. Mesopotâmia significa entre rios (meso, meio; pótamos, rio). Hoje,

essa região é ocupada pelo Irã e pelo Iraque. Veja mapa na página seguinte.

b) Gn 1.26-27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ho-

mem e mulher (semelhança moral e espiritual). Os detalhes acrescentados em

Gn 2, “formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas

o fôlego de vida (v.7), indicam cuidados especiais, aproximação e doação. So-

prando nas narinas do homem Mem prospecto, Deus o fez “alma vivente”,

uma pessoa com espírito, razão, inteligência, moralidade; uma criatura ca-

paz de relacionar-se com o seu Criador! Isto distingue o homem de todos os

animais, o que também se evidencia no domínio que o homem exerceria so-

bre os animais e a natureza. (Ver Sl 8.1-5).

(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 47– 26 de dezembro de 2021                                                                                                                                                      

                            A ratoeira. 
     “Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos; 

 porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.”  
Provérbios 3:1-2 
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1906-2021 

             Aquele buraquinho na parede da casa, pertinho do chão, atrás do sofá era a  
entrada da toca da família Rato. Toda tarde Sr. Camundongo Rato levava seu filhotinho 
Orelhudo Rato até a porta da toca e mostrava duas coisas: o gato e a temida ratoeira. Sr. 
Camundongo Rato achava que para que o filhotinho tivesse proteção, era importante que 
ele conhecesse bem essas duas coisas. 
           “- Querido filhotinho Orelhudo Rato, veja bem! Preste atenção! Aquele é o gato. 
Ele tem orelha de gato, bigodes, rabo comprido, anda rebolando e faz MIAU! Gatos se 
alimentam da família Camundongo Rato há muitos anos. Fuja deles! E, olhe bem à 
esquerda! Aquele objeto que parece uma mola é a ratoeira. PERIGOSISSIMA!!! Parece 
inocente e tem um pedacinho do que mais gostamos: queijo. Não se aproxime dela ! 
Nunca! Não se engane!Nem se o queijinho for “polenguinho”. 
           E assim, dia após dia, no mesmo horário, a mesma cena: o pai cuidadoso Sr. 
Camundongo Rato, e o filhotinho Orelhudo Rato, na porta da toca, e as explicações 
sobre o gato e a ratoeira.  Mas a vida é feita de escolhas... Se, no futuro, Orelhudo Rato 
preferir pisar no rabo do gato ou comer o queijinho polenguinho...             

   
         O ano de 2022 vai começar daqui a pouquinho, e certamente teremos muitas 
coisas para aprender, não é? Que tal nos lembrarmos das lições da Bíblia que 
aprendemos durante o ano de 2021? Foram muitas histórias e muitos 
ensinamentos bíblicos, nos ajudando a escolher os caminhos de amor e paz. Na 
Bíblia encontramos a história de um rapaz chamado Timóteo, que ouvia com 
atenção os ensinamentos sobre Jesus e procurava sempre obedecer. Ele era um 
menino quando o apóstolo Paulo o conheceu. Ele foi muito bem instruído 
espiritualmente por sua mãe e por sua avó, e no livro de Atos podemos 
perceber como ele era querido entre os membros da igreja naquele lugar. Ele era 
tão bom  educado que os outros cristãos que estavam em Listra e em Icônio 
falavam muito bem dele. Ele não se esqueceu dos ensinos da mãe, da avó e de 
Paulo e se tornou um líder das primeiras Igrejas que existiram no mundo. Crianças 
inteligentes recebem ensinamentos, aproveitam ao máximo tudo que aprendem e 
se tornam cidadãos de bem e bons servos de Deus. E não caem em armadilhas, 
não ficam presos em ratoeiras. Feliz 2022, escolhendo sempre o caminho do bem. 

( saiba mais em Provérbios 3:1-35 / Atos 16:1-5)                                    Bjos tia Ilda 

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella, 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 João Benincasa 

1-SAUDAÇÃO: Bom dia!!!  Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 
                             Vídeo da Ana Beatriz  

2- CÂNTICO– Isabela e Inês - Cantata – O Plano de Deus-  
                       Mig e Meg-faixa 4) 

Nasceu um pequenino como eu e você 
É Cristo o Rei nascido na cidade de Belém! 

E ali, na manjedoura ele quis nascer. 
Então vieram magos com presentes lhe trazer. 
Cantemos todos juntos em louvor e adoração, 

A Deus o nosso Pai que nos concede a salvação. 
A Ele toda a glória pelo seu amor! 

E assim louvemos sempre com prazer e gratidão 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria Luisa ( Malu) 

Vamos louvar nosso Deus! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de dezembro- Beatriz- Lucas 1:26-33 
 
5-Versículo do mês de dezembro para memorizar: Ana Beatriz, Erik 
                                                                    

    “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na  

  terra entre os homens, a quem ele quer bem.” 
                           Lucas 2:14 
 
6- Recordando – Salmo 119:105 – Laura , Bethina , Clara 

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

8-Mensagem – tia Ilda  
 

9– CÂNTICO: Isabela e Inês - CRISTO ESPERANÇA (Cantata –  
O Plano de Deus- Mig e Meg-faixa 6) 
Cristo é esperança, Cristo é esperança; 
Ele é quem nos satisfaz 
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz. 
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim. 
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 

 
             Oração do Pai Nosso- Bianca 
             Benção pastoral – Rev. Diego Stallone   
 

                     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  
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