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PÃO, PÃO; QUEIJO, QUEIJO.
1 João 02:07-08

Hoje João pega pesado. Não tem meio termo – é amar ou odiar. Não há

neutralidade nas relações pessoais.

Por outro lado, ou você está caminhando no  amor ou na maldade. Não tem

meio termo.

João está falando de nossas atitudes com quem temos contato todos os dias,

gente que é da família, vizinho, colega de trabalho, etc.

É engraçado, falamos de amor pelas almas, pelos perdidos, pelas nações e

não conseguimos viver em paz dentro de nossos círculos familiares e de amizades.

O mais curioso é que não admitimos isso e temos o hábito de classificar as

pessoas, ainda que inconscientemente. Fala a verdade? Não é assim?

Por exemplo, há pessoas que julgamos dispensáveis. Não fazem falta

nenhuma falta em nossas vidas. Pior para o arrogante que acha que não há

ninguém que seja indispensável, pois sua arrogância o faz autossuficiente.

Mas, conseguimos fazer pior. Há pessoas que nós desprezamos. Não as

ouvimos; não as vemos; não as percebemos. Na verdade, não tem valor para nós

e, por isso, tratamos com menosprezo. Fazemos isso porque julgamos que há

pessoas desprovidas de dignidade e prestígio.

Você concorda comigo que há pessoas que são entediantes?

Somos tentados a enxergar pobres, doentes, menos favorecidos e etc. como

verdadeiros estorvos. Atrapalham o nosso caminho, ficam pedindo dinheiro, comida

e outras coisas. São sujos, maltrapilhos.

João está nos convidando a enxergar o outro como um irmão. Como alguém

da família, de casa, da intimidade. Gente que a gente se importa. Enxergar as

pessoas com o amor que precisamos e esperamos da parte de Deus.

Preste atenção! Você pode ter lido até aqui, concordado com as classificações

que dei, mas não perceber que você se encaixa nelas. Que você  está sendo visto

assim por alguém.

Pior, sofre suas relações e traz amarguras e traumas delas exatamente

pelos motivos aqui elencados. Isso são as trevas que João fala e nos convida para

não seguir esse padrão que adoece e mata.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

11 NC – Trindade santíssima

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 72:01-14
67 NC – Coração quebrantado

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

24 HE – Estrela Rutilante

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Ele é meu e teu
Senhor”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

373 NC – Ano novo
Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

11 NC – Trindade santíssima
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 72:01-14
67 NC – Coração quebrantado

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estro-
fe)

CONSAGRAÇÃO

24 HE – Estrela Rutilante
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Ele é meu e teu
Senhor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

373 NC – Ano novo
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Louvemos ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Eu vou construir

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 2:01-12
Cântico: Venha ao altar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Jesus em tua presença

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico:
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Isaías 53
Comunhão

DESPEDIDA

Oração Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Cântico da colheita

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 servi-
mos nossa comunidade local e o mundo.
Nossa missão é adorar ao Senhor em es-
pírito 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
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
DIA 03: Angelita de Arruda, Maria José
Cunha Moura e Renan Brito Stallone de
Lima; Dia 04: Cecília Caldas Silva Cae-
tano Ladeira e Célia Lima Paradela; Dia
06: Ana Beatriz Albuquerque Pagani,
Fabiana de Miranda Vogas Nogueira e
Luísa Portella Ferreira Barros; Dia 08:
Bianca Benincasa de Souza de Lima e
Maria Nazaré Silva.

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.

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 es-
piritual).
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
02/01: Presb. André Ribeiro
09/01: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
02/01: Diác. Glauco Wamburg, Michel
Jarque e Tagore de Morais
09/01: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Thiago Leite

Escola Dominical Adultos:
02/01: Presb. Maurício Buraseska
09/01: Sem. Lucas Bezerra

Comissão de Som:
02/01: Marcos Victório
09/01: Luiz Felipe Cícero

Escala Transmissão
02/01 - Transmissão dia: Leticia e
Pedro| De olho na live: Ângela e Ana/
noite: Davi| Transmissão noite: Davi.
09/01 - Transmissão dia: Julia e Davi|
De olho na live: Ângela e Ana | Trans-
missão noite: Tiago.

NOVO ANO

Mais um ano se findou
E Jesus nos amou!
Incondicionalmente!
Hoje presente,
Amanhã será
Um ano mais contente!

2022 de amor e Graça!
Esperança e Glória!
Vida que se passa,
Que arrasa e disfarça,
Não recebamos com ameaça
Mas sim com resiliência
O amor que nos abraça!

Glórias daremos a Ele!
Lutaremos até os Confins!
Por um ano mais bonito
Com mais flores em nossos jardins!

Saúde, paz e fé,
É o que se deseja por aí.
É o que se quer!
Mas precisamos agir
Internamente,
Genuinamente,
Para alcançar o verdadeiro
Propósito de Deus!

Ana Carolina Corval



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

Deus criou a natureza somente com o poder de sua palavra;
porém, ao criar o homem, por assim dizer, ele pôs a mão na mas-
sa... Ao receber o sopro ou Espírito de Deus, o homem tornou-se
alma vivente, uma criatura superior  às outras, com espírito, razão,
inteligência e moralidade. Leia Jó 33.4 e 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 48– 02 de janeiro de 2022                                                                                                                                                      

  Onde e quando devemos brincar de peteca.  
“ Rogo-vos , pois , irmãos ,pelas misericórdias de Deus , que apresenteis o  vosso corpo 

por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus , que é o vosso culto racional.” Romanos 12:1 
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1906-2022 

       O culto ia começar.  
        As pessoas que vieram até a Igreja levaram a Bíblia, ou na forma de livro ou em um App no 
celular. Na entrada, pegaram o boletim para acompanhar a liturgia, que é a ordem do culto.  Todos 
tinham muita vontade de aprender, louvar a Deus e estar juntos com os irmãos. E todos tinham o 
mesmo objetivo: estar em um local onde, juntos, e com a mesma fé, estariam falando com Deus 
através da oração e, também, juntos, estariam aprendendo os ensinamentos da  Bíblia que é a 
Palavra de Deus .Mas o Pastor começou o culto com uma notícia muito estranha : 
       “– Hoje, no culto, não vamos falar sobre nenhum assunto da Bíblia. Hoje vamos dar uma receita 
de pãezinhos e depois jogar peteca.” 
        ANN??? Como assim??? Mas... Na hora do culto a Deus??? Jogar peteca... não é na praia?  

 
       Vocês já pensaram se isso tivesse acontecido, de verdade, na Igreja? Eu tenho 
CERTEZA que vocês iriam achar, no mínimo, que o Pastor havia enlouquecido. É 
claro que todo mundo gosta de pãezinhos. Além disso, jogar peteca é bastante 
divertido!Mas existe lugar, e momento, pra tudo. E, a Igreja, na hora do culto a 
Deus, não é o melhor lugar para essa brincadeira, por mais legal que ela seja (e é 
legal mesmo!).  
         Os momentos de culto devem ser aproveitados pelo seu povo, que somos 
nós, com as mensagens da Palavra de Deus e com os louvores a Ele, em forma de 
cânticos e orações. Neste momento, só Deus é importante, só Ele é o centro das 
atenções. Entender o culto desta forma é tão importante, mas tão importante, que 
Deus nos orienta, desde o Antigo Testamento: Ele é o assunto central do culto. No 
Novo Testamento, Paulo escreve uma carta aos Romanos dizendo que até o nosso 
corpo deve servir para cultuar a Deus, nossas atitudes devem ser agradáveis a Ele. 
Quantas vezes nós nos arrumamos no domingo de manhã, escolhemos uma roupa 
bem bonitinha e vamos até a Igreja? É legal nos arrumarmos com capricho, pois 
vamos para um momento muito importante, momento de louvor e adoração a Deus. 
Encontrar os amigos, contar as novidades da semana, é muito bom, mas o motivo 
principal de estarmos reunidos na igreja aos domingos é: prestar culto ao Rei 
Soberano, nosso Deus. 
        Lembram quando o filho de Deus, Jesus, entrou na cidade de Jerusalém? Os 
preparativos começaram bem antes, com a busca pelo transporte do Rei Jesus e 
depois com pessoas cortando galhos de palmeiras e gritando “Glórias”. Todos 
focados somente em dar louvores a Jesus. E esse é um motivo pra lá de alegre, 
não é? Na hora do culto, devemos estar interessados apenas no culto. Bjo, Tia Ilda 
   ( saiba mais em Mateus 21:1-11; Isaías 6:1-13 ; Romanos 12:1-2) 

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
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LITURGIA: 
Prelúdio: Bethina e Nathan - 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 da Isabella – Bom dia! - APEC 
    Bom dia, com alegria! Desejo a você um belo dia! 
    Andando na companhia do Nosso Salvador que nos quer bem! 
                                   Vai tudo bem! 

1-SAUDAÇÃO: Bom dia!!!  Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2- CÂNTICO– Isabella e Inês – O coração 
O coração da menina e do menino 
Que tem Jesus, é diferente (BIS) 
Não é triste, e nem zangado 
Aborrecido, nem assustado 
Mas é feliz e sorridente (2x)    
   
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa 
Vamos orar e  louvar a Deus porque Ele é bom ,poderoso,  
nos  criou e nos ama !  
 
4-Leitura Bíblica no mês de janeiro- Gabriel Regis- Salmos 19:7-10 
 
5-Versículo do mês de janeiro para memorizar: Maria Luisa, João Benincasa 
                                                                    

    “Aquele que não ama não conhece a Deus, 

                     pois Deus é amor.” 
                           1 João 4:8 
 
6- Recordando – Salmo 133:1 – Esther , Paulo , Valentina  

 
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Daniel 
Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir sua ajuda e proteção. 
 

8-Mensagem – tia Ilda  

9– CÂNTICO: Inês e Isabella-AO SENHOR PERTENCE A TERRA  
(cd Life kids 3 /cantando os princípios de Deus/ faixa 3) 
Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém 
O mundo e os que nele habitam e tudo o que na terra se contém. (bis) 
Os céus pertencem a Ele. O sol, pra Sua glória.  
A lua e a natureza, e tudo o que na terra se contém. 
Ao Senhor... 
O tempo e as estações, o dia e a noite também. 
Os homens e todo o universo e tudo o que na terra se contém!  
  

             Oração do Pai Nosso- Vovó Célia Paradela 
             Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
   
                     Aniversariantes de JANEIRO 
  "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 (nesse 

mês de janeiro duas classes- de 1 a 4 anos e de 5 a 12 anos). Produzidos 
semanalmente, sendo mantidos no Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo 
PRESENCIAL- EBD (1a12anos - divididos em 5 classes)Domingos às 10h30min 
mediante inscrição previa com Ana Carolina da Cruz Lima (21)96925 8132. 

CECÍLIA CALDAS CAETANO LADEIRA 04/01 4 ANOS 

ANA BEATRIZ ALBUQUERQUE PAGANI 06/01 6 ANOS 

TIA BIANCA ( Cordeirinhos) 08/01  

PEDRO BARBOSA NASCIMENTO 16/01 6 ANOS 

MATHEUS FREITAS WAMBURG 16/01 5 ANOS 

NINA MANHÃES NÓBREGA 18/01 7 ANOS 

RODRIGO CALDAS ( Juvenis por Cristo) 26/01  

TIA CLAUDIA MOSCA ( Unidos por Cristo) 28/01  
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