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O PODER DAS FAKE NEWS
1 João 02:18

Hoje em dia ouvimos falar muito de fake News que, numa tradução direta,
quer dizer “notícia falsa”. São as informações que tem aparência de notícia, mas
que não representam a realidade. São compartilhadas na internet como se fossem
verídicas, principalmente através das redes sociais.

Fake News enganam, forma opinião e deixam rastros que, muitas vezes,
não há como desfazer, tal o poder destruidor.

João aqui está falando para os leitores que enfrentam a “última hora”.  É
importante você saber que este termo (última hora) fora muito utilizado nos livros
mais antigos do Antigo Testamento, aparece nos escritos dos profetas.
Normalmente, o sentido da expressão diz respeito ao Dia do Senhor que viria.

Para muitos têm o sentido de término, aniquilação, daquilo que deixará de
existir, mas na verdade, o melhor sentido para última hora é a certeza do fim de
uma idade e o começo de outra. Então, a primeira colocação de João nos chama a
atenção para uma definição no sentido de optarmos definitivamente se desejamos
nos aliar aquilo que já está condenado à destruição ou a Jesus e entrar no novo
mundo proposto por Deus.

João de forma objetiva nos diz que precisamos nos definir para lidarmos
com a última hora. Mas ele não para ai...

Nos fala que o enfrentamento da “última hora” tem como personagem o
anticristo. Essa palavra pode ter dois significados. Primeiro, os que são contra
Cristo. Segundo, os que procuram se por no lugar de Cristo. Não se trata aqui de
uma coisa ou outra, pois os dois casos levam ao mesmo final – destruição.

João não traz uma ideia nova, pois o conceito de que há no universo um
poder hostil a Deus é muito mais antiga. Para ele a maior evidência de que o
anticristo se faz presente é a divulgação da falsa crença, a distorção dos ensinos
do Mestre.

Jesus percebeu o poder do falso ensino e, por isso, disse: “Muitos virão em
meu nome, dizendo: Sou eu; e enganarão a muitos.” (Marcos 13:6). Paulo também
chamou a atenção para este fato: “Eu sei que, depois da minha partida, entre vós
penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos,
se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás
deles.” (Atos 20:29-30)

O anticristo é o poder da produção de falsidades acerca da verdade.
Perceba que o poder do anticristo se encontra na mente das pessoas, aí é o

campo de batalha.
É fácil você entender isso ao pensar que o anticristo de nosso tempo é

chamado de fake News que tem pode para promover uma ideia, infiltrá-la na
mente das pessoas até o ponto de se transformar numa verdadeira doutrinação.

Este é um grande desafio de nosso tempo – enfrentar as ideias perversas,
equivocadas que, contrárias a Palavra de Deus, têm se infiltrado na mente e
coração de muita gente crédula.

O anticristo, a fake News torna verdade aquilo que é mentira, portanto, é
destruição.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

23 NC – Adoração ao criador

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 19

127 NC – Hora Bendita

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

61 NC – Ações de graça

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro da SAF: “Castelo Forte”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

49 NC – Sempre vencendo

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

23 NC – Adoração ao criador
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 19
127 NC – Hora Bendita

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

61 NC – Ações de graça
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro da SAF: “Castelo Forte”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

49 NC – Sempre vencendo
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Quero subir

Oração de Adoração e Louvor

Cântico: Deus forte

CONTRIÇÃO

Leitura: João 2.1-11

Cântico: Deus de promessas

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Meu alvo

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Quebrantado

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Bênção

Amém Quíntuplo

Cântico: A alegria do Senhor

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.

PLENÁRIA DA SAF
Será hoje, às 16h através do aplicativo
Zoom. Este mês, faremos a reunião
apenas de forma virtual. Sua presença é
esperada.

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
poucos vamos inserir outras facilidades
para lhe abençoar.
Você deve procurar na appstore ou
playstore pelo aplicativo IP Botafogo.



INSCRIÇÕES PARA O DEP. INFANTIL
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

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS
O Conselho da Igreja durante o ano de
2020 promoveu uma criteriosa
atualização do rol de membros da nossa
igreja e continuará a fazê-lo durante este
ano. Um próximo passo necessário é a
atualização dos dados dos membros, por
isso você será contatado para conferir se
suas informações estão atualizadas. Um
rol em dia nos permite aumentar a
comunhão 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: Silvia Regina Vidal do Valle; Dia
24: Zélia Tereza da Rocha Baía, Eduardo
de Oliveira Gouvêa e Andrea Costa
Martelotta; Dia 25: Maeli Martins de
Oliveira; Dia 26: Rodrigo Pina Caldas; Dia
28: Eva Adão de Simas e Claudia Cabral
Mosca Duarte Glória.

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.

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
deposite 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
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

CONTRIBUIÇÔES
A contribuição de dízimos e ofertas
necessárias para o sustento das
atividades e compromissos missionários
e ministeriais 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

23/01: Presb. Eduardo Gouvêa

30/01: Presb. Esequias Sales

Diácono

23/01: Diác. Jorge Sarito, Pedro Ro-

cha e Leonardo Medeiros

30/01: Diác. Marco Aurélio, Felipe

Silveira e Rogério de Andrade

Escola Dominical Adultos:

23/01: Prof. Daniel Baraúna

30/01: Presb. José Vicente

Comissão de Som:

23/01: Lucas Bezerra

30/01: Paulo Nascimento

Escala Transmissão

23/01 - Transmissão dia: Tiago e

Pedro | De olho na live: Angela |

Transmissão noite: Pedro.

30/01 - Transmissão dia: Malu e

Davi | De olho na live: Angela | Trans-

missão noite: Letícia



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

II. A HISTÓRIA DA QUEDA - GÊNESIS 3

  Note que na ordem que Deus deu a Adão há uma permissão e uma proibição.
Comerás... não comerás (...) Há coisas que Deus permite e coisas que Deus não
permite. Há coisas certas e coisas erradas. Aqui e no geral, há muito mais
permissão do que proibição (I Tm 4.1-5). Adão e Eva poderiam comer de toda árvore
do jardim, exceto uma. Tentação e queda.

“Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus
tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do
jardim?” (Gn 3.1). A serpente ou foi usada pelo Maligno, ou foi uma materialização
dele (Ap 12.9).

Satanás sabia muito bem o que Deus tinha dito a Adão, mas fez-se de mal
informado: “É assim que Deus disse?” Queria que Eva se sentisse na obrigação de
falar, de esclarecer, de corrigir. Precisava de tempo para induzir seus pensamentos
negativamente. Daí o complemento, deliberadamente errado: “É assim que Deus
disse: Não comereis de toda árvore do jardim?” Eva corrigiu: Não! Não foi isso que
Deus disse... Pensava, talvez, estar prestando um serviço a Deus. Mas não repetiu
corretamente as palavras de Deus. Deus tinha dito. Compare: (Gn 3.2-3).

(Continua)

As exatas palavras de Deus  Como Eva as repetiu  

“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).  

“Do fruto das árvores do jardim podemos 
comer, mas do fruto da árvore que está  

no meio do jardim, disse Deus, dele não  
comereis, nem tocareis nele, para que 

não morrais” (Gn 23.2-3).  

Eva omitiu palavras importante do que Deus disse (em negrito) e acrescentou algo que  
Deus não disse (negrito). Ocultou a generosa permissão de Deus e enfatizou a proibição. 

Logo acrescentaria uma interpretação que, longe de mostrar que até a proibição  
visava o bem do homem, levaria a mulher a pensar que Deus, maldosamente, os estava 

privando de alguma coisa boa.  
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                                 Botafogo 
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                       Boletim Dominical – ano 6 nº 51– 23 de janeiro de 2022                                                                                                                                                      

  Os professores passam, mas a Palavra de Deus, não.  
           “... ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e 

a obra que devem fazer.” Êxodo 18:20 
        “Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas  
              falarás assentado em tua casa , e andando pelo caminho, e ao deitar-te,e ao levantar-te.” 
                                                               Deuteronômio 6:6-7 
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1906-2022 

            Todos os dias , as 17h em ponto a coruja de penas cinzas acordava, saía da sua 
toca na jaqueira, pousava no galho 3 à direita do ninho e começava a contar como 
eram os hábitos da sua espécie . Era a hora mais legal da noite para toda a corujada! 
Ninguém faltava. Nesses encontros a mestra dava dicas de como era a vida das  
corujas desde que Deus criou os animais.A coruja de penas cinzas era muito 
respeitada, pela sua sabedoria e pela facilidade para ensinar. Seus alunos corujinhas 
(que seriam futuros mestres) ficavam sabendo, por exemplo, que, ser uma ave com 
hábitos noturnos, tinha suas vantagens. Seus olhos enormes e bem atentos, e a 
capacidade de virar a cabeça para poderem enxergar faziam das corujas ótimas 
caçadoras noturnas. Saindo a procura de suas caças nesse período, havia mais 
chances de encontrar roedores e insetos (comida!!!!) que ficavam desprotegidos com a 
visibilidade limitada por causa da falta de luz. Algumas corujinhas pré-adolescentes não 
se conformavam com suas cores, mas a coruja de penas cinzas explicava, na maior 
calma, que as cores eram uma proteção, uma maneira inteligente e divina de se 
confundirem com a mata, evitando possíveis ataques. 
              
         Como vamos aprender se ninguém explicar? É claro que nossa historinha 
serviu para a gente pensar um pouquinho sobre a importância de uma escola, do 
ensino, de mestres e professores. Na igreja aprendemos a entender a Palavra de 
Deus porque temos professores, e eu tenho certeza de que, quando vocês 
crescerem, serão ótimos professores! Mas, ainda pequenos, vocês podem 
ensinar tudo que aprendem na igreja para os amiguinhos, sabiam?A Bíblia conta 
que desde os tempos bíblicos Deus ordenou ao povo de Israel que ensinasse a 
Lei de geração em geração. A história do ensino bíblico acontece a partir dos 
dias de Moisés, passando pelos tempos dos reis, dos sacerdotes e dos profetas, 
de Esdras, do ministério terreno do Senhor Jesus e das primeiras Igrejas. Por 
causa desse começo e por nossa vontade de aprender, temos hoje a Escola 
Dominical. Deus dá muito valor aos professores preparados, que conhecem bem 
o assunto que estão ensinando. Deus sempre vai, de alguma maneira, proteger o 
ensino da Palavra. Os professores mudam, mas a Palavra de Deus, não. Você 
gostaria de ser um professor de Bíblia? Pense nisso. Bjo, Tia Ilda 
( saiba mais em Deuteronômio 6:1-9/Êxodo 18:13-27/ Marcos 12:35-40 ) 
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LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella - 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!!!  Bem-vindos, no nome do Senhor!! 
 
2- CÂNTICO– Isabela e Inês – Jesus me salva  ( Cânticos de Salvação  
                                       para crianças/APEC/vol. vermelho nº3)  
              Sei, sei, sei, sei que Jesus é meu Salvador (bis) 
Sei por que a Bíblia diz  
que Jesus me ama,  
Jesus me salva, meus passos guia, 
Pra o céu me leva, Jesus é meu  
Salvador. 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Paulo 
Deus é maravilhoso! Vamos dizer isso a Ele em oração. 
 
4- Louvor espontâneo – Betina e Daniela – Meu bom pastor é Cristo 
 

5- Leitura Bíblica no mês de janeiro- Pilar- Salmos 19:7-10 

6-Versículo do mês de janeiro para memorizar: Ana Beatriz, Valentina, 

                                                                  Davi Benincasa 

     “Aquele que não ama não conhece a Deus, 

                     pois Deus é amor.” 
                           1 João 4:8 

7- Recordando – Lucas 2:14 –   Daniel , Pedro Barbosa 

 
8- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria Luisa 

Que semana legal!!! Vamos agradecer a Deus todas as bênçãos? 
 
9-Mensagem – tia Ilda  

10- CÂNTICO: Ester (UCP da Igreja Presbiteriana de Olaria em Nova 
Friburgo)-  MISSIONARIOZINHO(Cânticos de Salvação para Crianças 
/azul-48/ APEC)  
Posso ser um missionariozinho e falar de Cristo ao companheirinho 
Posso trabalhar em minha escola 
                          em minhas férias 
                          em minha rua  
                          em minha igreja 
                        Manda-nos pois, Senhor              

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

Sei por que a Bíblia diz que  
Se eu creio nele,  
Jesus me salva, meus passos guia, 
Pra o céu me leva, Jesus é meu Salvador. 
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