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APOSTANDO EM CAVALO PERDEDOR
1 João 02:15-17

Hoje João nos leva a analisar o que pensamos a cerca do mundo e como nos
relacionamos com ele.

Primeiramente, é importante registrar que é uma característica muito
antiga ver dois princípios em conflito – luz e trevas. Mais do que isso, é colocar,
posicionar o mundo como o ambiente das trevas.

Esse não é um privilégio do cristianismo. Várias outras religiões, como o
zoroastrismo, por exemplo, tem a concepção de que há uma batalha entre forças
opostas – trevas e luz.

Para compreendermos corretamente o que João nos ensina sem produzir
dualismos simplistas; sem demonizar coisas, lugares  e/ou situações, precisamos
entender que no universo judeu havia a clara ideia de uma idade presente
compreendida como perversa e iniqua, mas também havia uma idade por vir que
será a idade totalmente boa, propiciada por Deus. O judeu vivia essa expectativa.

Mas, o fato é que a idade por vir, aconteceu em Jesus – o novo tempo já
chegou. É dessa premissa que João parte, nos chamando a atenção para o fato de
que o cristão precisa viver a idade por vir, viver hoje a vida do Reino de Deus, a
permanência em Deus. Vivemos no mundo a idade do por vir.

Agora, você precisa entender corretamente o que João chama de mundo.
Primeiramente, não se esqueça que o mundo é o cosmos, a criação de Deus. Não
se esqueça que Deus fez todas as coisas boas. Por isso, tome cuidado para não
cair na armadilha, como muitos caem, de demonizar ou considerar do diabo,
aquilo que Deus criou e mantém para o nosso bem.

Mas, é fato que existe um conceito de mundo que é afastado de Deus. Quanto
a isso C.H. Dodd explica o pensamento de Joao no seguinte sentido: “Nosso autor
refere-se à sociedade humana na medida em que está organizada sobre princípios
injustos, caracterizada por desejos inferiores, falsos valores e egoísmo.”

Então aqui está o problema. A tentativa de negociar, usar da mesma forma,
padrão e atitudes do mundo que é hostil a Deus e Sua Palavra. É a necessidade de
fugir da tentação de ajustar a vida cristã que amolde o comportamento cristão a
esse padrão injusto, opressivo, falso e mentiroso.

Aqui nos lembramos das palavra de Jesus quando disse: “Ninguém pode
servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou
se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.”
(Mateus 6:24)

João afirma que o amor ao mundo caído estão associados, e ele não fala de
forma exaustiva, a pecados, tais como:

Cobiça da carne – Que se expressa numa vida dominada pelos sentidos, que
dá vazão ao lado fraco do pecado.

Cobiça dos olhos – É se deixar dominar pelo mal que sempre produz desejos
não satisfeitos. É o espírito que pode nos levar a pertencer a temperança pelo
desejo desenfreado de ter.

Soberba da vida – Pura ostentação, jactância que acredita ser mais para
impressionar os outros.

Perceba que tudo isso é linguagem de escravidão. João está nos ensinando
que essas coisas não têm futuro; não pertencem a idade do por vir. Não subsistirão.
Quem aposta nisso, está investindo no que não tem caminho, não tem futuro –
Está apostando em cavalo perdedor!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

13 NC – Contemplação
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 96
74 NC – Sinceridade

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

50 NC – Sangue precioso
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Feridas”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos
Eucarísticos
340 NC – Santa comunhão
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

13 NC – Contemplação
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 96
74 NC – Sinceridade

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

50 NC – Sangue precioso
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Feridas”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
340 NC – Santa comunhão
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Plano melhor
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Em ti me alegrarei

CONTRIÇÃO

Leitura: João 2.1-11
Cântico: Obrigado

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu me rendo

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Caminho entre as águas
Mensagem: Presb. Maurício Buraseska

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
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.

ANA CAROLINA, MARCO E ALEXAN-
DRE CORVAL
Nossos queridos irmãos estão de mudan-
ça para Campinas/SP atendendo a de-
safios profissionais. Em nós fica a sau-
dade e a certeza de que eles continuam
em nossos corações. Deus os abençoe.

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, atenden-
do ao pedido dela, foi nomeada uma equi-
pe de transição que assumirá a coorde-
nação 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

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 5
de fevereiro, 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: Gláucia Maranhão Tavares, Moni-
ca Pereira da Silva, Clara Fernandes
Albuquerque, Pedro Barbosa Nascimen-
to e Matheus Freitas Wamburg; Dia 17:
Mara Lúcia Beraldo Barradas Fernandes,

Philippe Fernandes Nóbrega e Thayane
Victorio Costa Cavalcanti; Dia 18: Célia
Lopes Miranda, Célia Regina Chaves e
Souza, André Ricardo de Almeida Ribei-
ro. Fabiana Ferreira Silveira, Allan Ma-
deira Borges de Almeida Corrêa, Fran-
cisco José Sales de Almeida Sobrinho e
Nina Manhães Nóbrega; Dia 20: Marinei
De Souza Oliveira Rocha; Dia 21: Elieth
Saraiva Maia e Milena Cardia Braga Ri-
beiro; Dia 22: Simone Oliveira Miranda
e Esequias Costa Sales.

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 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
16/01: Presb. Mário Filipe
23/01: Presb. Eduardo Gouvêa

Diácono
16/01: Diác. Joaber Sales, Aureliano
Dutra e Eduardo Chagas

23/01: Diác. Jorge Sarito, Pedro Rocha
e Leonardo Medeiros

Escola Dominical Adultos:
16/01: Presb. Eduardo Gouvêa
23/01: Prof. Daniel Baraúna

Comissão de Som:
16/01: Thiago Leite
23/01: Lucas Bezerra

Escala Transmissão
16/01 - Transmissão dia: Pedro Ribeiro,
Malu Ribeiro e Lucas | De olho na live:
Ângela | Transmissão noite: Julia.
23/01 - Transmissão dia: Tiago e Pedro
| De olho na live: Angela | Transmissão
noite: Pedro.

TERÁS A VITÓRIA!

Somos juntos
Assim na vitória!
Pela Fé em Cristo,
Em nossas memórias!

Vitória na cura
De todos os dias.
Vitória da alma
De grande valia!

Jesus nosso guia,
Traga paz e consolo!
Nos cure com alegria
Todos os dias!
Nossa alma e mente,
Corpo aqui presente
Em grande sinergia!

Ana Carolina Corval



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

II. A HISTÓRIA DA QUEDA - GÊNESIS 3

Este capítulo do Gênesis narra o evento mais trágico de toda a história da
humanidade: a queda. Por um ato deliberado de desobediência, o homem caiu do
estado de graça e santidade em que fora criado para o estado de pecado e miséria.
Seu relacionamento com Deus, com os seus semelhantes e com a própria natureza
foi drasticamente alterado.

A História da Queda explica a corrupção da humanidade tal como a vemos
na História Bíblica, a partir de Gn 4, e na História Geral, até nossos dias; adverte-
nos contra as estratégias de Satanás; evidencia a necessidade e a grandiosidade
da redenção posteriormente realizada por Deus, através de Jesus Cristo; e ainda
faz-nos refletir sobre a nossa própria condição espiritual...

O cenário da queda.
O cenário da queda foi o jardim que Deus plantou no Éden. Era lindíssimo,

um paraíso. Havia ali toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento;
e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem
e do mal. Adão e Eva viviam neste jardim, em perfeita comunhão com Deus e um
com o outro. Não havia maldade alguma, nenhum tipo de pecado. E o trabalho que
faziam, cultivando e guardando o jardim, não lhes era penoso de modo algum.
Alem disso, homem e mulher tinham completa liberdade... até para estragar tudo,
se quisessem! Eles tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus
é livre!

Assim, não para privá-los, mas para exercitá-los espiritualmente, Deus
ordenou a Adão: “De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do
conhecimento do bem e do mal não comerás; porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás” (Gn 2.15-17). Cultivando o jardim, Adão e Eva se exercitariam
fisicamente; obedecendo à ordem de Deus, se exercitariam espiritualmente.
Albertus Pieters, comentando esta passagem, escreveu:

“A ordem(...) foi a melhor de todas as dádivas de Deus ao homem(...) Por que?
Porque significava oportunidade para o homem exercitar sua capacidade mais
nobre, como um ser moral livre. Deus deu olhos ao homem, mas se não tivesse
criado a luz, que utilidade teriam os olhos? Deu-lhe paladar, olfato e audição,
mas em um mundo sem gostos, sem cheiros e sem som, estes dons seriam inúteis.
Ninguém duvidaria que a oportunidade de exercitar estes sentidos foi bom para
o homem, e aumentou em muito as suas oportunidades de prazer. Muito melhor
e mais graciosa, então, foi a circunstância que Deus criou para o exercitar na
sua capacidade moral.” (Notes on Genesis, p.81).

(Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
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                                           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 50– 16 de janeiro de 2022                                                                                                                                                      

               Somos fortes e corajosos.    
   “O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu coração confia...” Salmos 28:7a 

 “O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz; se 
cair , não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. ” Salmos 37:23-24 

“O Senhor é contigo, homem valente.“ Juizes 6:12 
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1906-2022 

               Dentuço era um esquilo medroso demais! Mesmo quando os amigos o 
encorajavam, ele não confiava nas suas próprias habilidades. Dentuço era 
pequenininho, mas era forte e muito inteligente. E gostava de comer amêndoas. Mas a 
amendoeira ficava depois da cerca.        
              - Eu não vou, não vou conseguir!!!! Sou só um esquilo. Na verdade um mini 
esquilo, o menorzinho. Essa missão é grande demais para mim. Como vou atravessar 
essa cerca pra pegar aquela amêndoa no meio do jardim? Não sou capaz! Não sou 
forte, não sou valente, tenho medo de errar, tenho medo de tropeçar e cair... Tenho 
medo e medo e medo. E... Tenho medo de medo, e pronto! 
           - Mas você pode usar seus dentões para roer a cerca. E pode ser bem rápido 
como sempre, e pegar a amêndoa. Na verdade até três amêndoas. 
          - Não! Eu sei que não posso, não sou capaz. 
 
              O esquilo da minha história não acreditava nele mesmo, não tinha 
autoconfiança. Na vida real precisamos acreditar nas nossas habilidades, afinal 
sempre teremos desafios para enfrentar com coragem. Somos capazes! 
             Deus nos dá missões e isso é bom! Devemos ficar orgulhosos quando 
somos escolhidos. Mas, muitas vezes, achamos que não temos capacidade de 
assumir essas missões. A Bíblia conta o que aconteceu com Gideão. Os 
Amalequitas e os Midianitas, que eram inimigos do povo de Israel, estavam 
lutando contra eles e destruindo suas plantações. Então, Deus escolheu Gideão 
para lutar contra esses povos. Mas, em vez de ficar grato e orgulhoso pelo 
chamamento, Gideão, desanimado, falou: “Ai, Senhor meu! Com que livrarei 
Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na 
casa de meu pai.” Puro desânimo... Mesmo antes da hora, Gideão já se achava 
incapaz... Nem tentou... Será que Deus não estaria ao seu lado? Será que Deus o 
abandonaria? Claro que não! 
                Quando não confiamos em nós mesmos estamos diante de um 
sentimento chamado de “baixa autoestima”. E isso não é o que Deus espera de 
nós. Ele nos criou para sermos fortes e corajosos. Sim! Nós somos 
capazes!Coragem.                                           Bjos , Tia Ilda 
(saiba mais em Salmos 28 / Juizes 6,7 e 8  ) 

 

 

“Tudo posso naquele que me fortalece!”  
                                   Filipenses 4:13 
 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Pedro e Letícia - 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 Marco  
1-SAUDAÇÃO: Bom dia!!!  Bem-vindos, no nome do Senhor!! 
 

2- CÂNTICO– Isabela e Inês – DEUS ME CONHECE (Cânticos de 

Salvação para Crianças /VERMELHO-30/ APEC)  

Um e dois e três quantos são? Os meus cabelos todos?  
Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. 
Meus cabelos todos contou, pois Ele me conhece. 
Deus me ama e cuida de mim, a Bíblia assim me diz.  
Uma, duas, três quantas são as estrelinhas todas? 
Eu não sei nem posso contar, mas Deus o sabe bem. 
As estrelas todas contou. Todas chamou por nome!  
O meu nome sabe também, a Bíblia assim me diz. 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa 
Nosso Deus é maravilhoso, vamos dizer isso a Ele em oração? 
 

4-Leitura Bíblica no mês de janeiro- Laura Ciminelli- Salmos 19:7-10 

 

5-Versículo do mês de janeiro para memorizar: Clara, Matheus 

                                                                    

    “Aquele que não ama não conhece a Deus, 

                     pois Deus é amor.” 
                           1 João 4:8 
 

6- Recordando – Atos 16:31 –   Bethina, Erik,Luisa 

 
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: João Benincasa  
Semana de bênçãos então vamos agradecer. Pela família, pela saúde 
 e pela vida dos aniversariantes de janeiro. 

8-Mensagem – tia Ilda  
 
9– CÂNTICO: Isabella e Inês - Firme vou ficar – (Cânticos de Salvação 
 para Crianças /azul-35/ APEC)  
Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer.  
Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. (BIS) 
Firme sim, firme sim, firme vou ficar! (BIS) 
               

             Oração do Pai Nosso- Vovó Sara Celeste 
             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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