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INVENTANDO MODA

1 João 02:19-21

Essa expressão “inventando moda” é antiga. Significa tentar enganar al-

guém ou se colocar em situação que pode ter más consequências.

João está nos chamando a atenção para algo que é sempre um perigo na

igreja. Por isso, ele mostra que vê um tempo de desencanto na Igreja – gente que

sai da comunhão cristã.

Gente que insatisfeita consigo mesmo ou por enxergar que a Igreja tem

que ser o que acham que deve ser, se perdem em suas próprias condutas.

João usa uma expressão no versículo 19 (“não eram dos nossos”) muito

dura. Pode significar: Por mais que seus ensinos pareçam bons, são completa-

mente estranhos à igreja, ou; nem todos os que estão na Igreja realmente per-

tencem à Igreja.

Aqui precisamos ter muito cuidado para não julgar as pessoas, adotar uma

postura de exclusão ou de autojustificação para a forma errada, malfeita, a perpe-

tuação de coisas sem sentido e todas as autojustificativas que nós nos empenha-

mos em criar.

Mas, o fato é que nem todos que estão na igreja pertencem à Igreja. Duras

palavras de João! Paulo também falou sobre isso: “E não pensemos que a palavra

de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas;” (Rm

9:6)

Essa palavra de João é muito boa para avaliarmos nossas insatisfações com

a Igreja de Cristo e seus porquês. Wescott disse que “”O propósito do apóstolo em

suas Cartas não foi comunicar-lhes um novo conhecimento, mas sim conduzi-

los a um uso dinâmico e decisivo do conhecimento que seus leitores já possuí-

am”.

João está nos chamando para a aplicação das verdades aprendidas. A vida

mudaria imediatamente se colássemos em prática o que já aprendemos da Pala-

vra e de Deus. O conhecimento bíblico acumulado e não aplicado não produz abso-

lutamente nada.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

26 NC – Ao Deus grandioso

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 71.12-24

156 NC – Confiança em Deus

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

88 NC – Amor perene

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Vitória em Cristo”

Mensagem: Rev. Antônio Dusi

DESPEDIDA

110-A NC – Crer e observar

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

26 NC – Ao Deus grandioso
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 71.12-24
156 NC – Confiança em Deus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

88 NC – Amor perene
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Vitória em Cristo”
Mensagem: Rev. Antônio Dusi

DESPEDIDA

110-A NC – Crer e observar
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Hoje é tempo de louvar a Deus
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Salmos de louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 4.21-30
Cântico: Bom é render

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Deus é bom

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
382 NC – Mocidade Presbiteriana

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.

MENSAGEM DO PANAMÁ
Recebemos relatório do Rev. Luiz Otávio
e Janete, nossos missionários no Pana-
má, nos contando o que Deus permitiu
realizar no último trimestre de 2021. Em
outubro foi celebrado o mês da Reforma.
Em novembro os cultos continuaram com
regularidade e passaram a ser transmi-
tidos também pelo Instagram. Celebra-
ram o Natal com alegria. O curso de
discipulado para novos membros foi man-
tido com boa frequência. A frequência
média na igreja é de cerca de 30 pesso-
as. A APMT está enviando mais um ca-
sal de missionários para o Panamá e
devem chegar em abril. A avaliação
quanto ao ano de 2021 é de bênçãos: lu-
gar novo, novos missionários, novos
membros. Mas, é preciso que continue-
mos a orar pelo registro da igreja, visto
de residência da família. Deus nos deu a
oportunidade de participar desse minis-
tério.

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
mensagem privada pelo WhatsApp com
o nome completo e a idade da criança.
Além disso, por gentileza, indicar tam-
bém 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 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 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
Dia 01: Ester dos Santos Nascimento;
Dia 02: Ester Alves Leitão e Pedro
Faustino Guimarães Portes Sobrado; Dia
04: Micaela Yara Ferraz Michael Cam-
pos; Dia 05: Berenice Pinheiro de Macedo
e Marcus Raimundo Soares da Silva.

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
30/01: Presb. Esequias Sales
06/02: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
30/01: Diác. Marco Aurélio, Felipe
Silveira e Rogério de Andrade
06/02: Diác. Glauco Wamburg, Eduardo
Chagas e Michel Jarque

Escola Dominical Adultos:
30/01: Presb. José Vicente
06/02: Profa. Lígia Portes

Comissão de Som:
30/01: Paulo Nascimento
06/02: Marcos Victório

Escala Transmissão
30/01 - Transmissão dia: Malu e Davi |
De olho na live: Angela | Transmissão
noite: Letícia
06/02 - Transmissão dia: Malu e Davi |
De olho na live: Angela | Transmissão
noite: Letícia



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

II. A HISTÓRIA DA QUEDA - GÊNESIS 3

    Então, a serpente disse à mulher: “É certo que não morrereis. Porque Deus
sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis
conhecedores do bem e do mal” (Gn 3.4-5). Em outras palavras: Ninguém vai morrer.
A verdade é que Deus não quer que vocês saibam das coisas... Ele está escondendo
algo... Não tem boas intenções... Até hoje, é assim que o diabo tenta.

• Com mentira - Não morrereis!
• Com propaganda enganosa - Sereis como Deus!
• Com desconfiança - Deus não tem boas intenções!

  Faltava pouco. E logo aconteceu. “Vendo a mulher que a árvore era boa para
se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do
fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu” (Gn 3.6).

A mentira, a propaganda e a desconfiança enfraqueceram o espírito e o
desejo de agradar a Deus. Eva deu ouvidos ao diabo, deixou-se levar pelos sentidos
apenas, e buscou a própria exaltação.

Não sabemos se Adão estava ao lado da esposa no transcorrer desta primeira
tentação. Se estava, omitiu-se, não disse palavra. Se não estava, não sofreu essa
tentação. Mesmo assim, quando Eva lhe deu o fruto da árvore proibida, ele o comeu,
sem contestação. E caiu como a mulher.

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                       Boletim Dominical – ano 6 nº 52– 30 de janeiro de 2022                                                                                                                                                      

                   A viagem do pastor. 
            “Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.” Lucas 15:6b  

    “Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo 
 sentimento uns com os outros;” Romanos 12:15-16a 
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1906-2022 

         - Mééééé!Mééééé! Méééééé! Venham todas aqui! 
         - O que houve Felpuda? Sei que você é uma ovelhinha escandalosa, mas, porque esse 
barulho todo?  
          - Méééé! Você não percebeu Novelo? Vamos esperar todo o rebanho chegar. Aí eu conto 
de uma só vez.  
         - Quanto mistério... 
         - Vou continuar então: Mééééé!Mééééé! Méééééé ,Méééééééé´!!!!! 
         - Chegamos Felpuda, pare de balir tão alto!!! Nosso querido pastor vai achar que estamos 
em perigo. 
         - Verdade, ele é muito cuidadoso e atento. Lembra-se daquele leão feroz que chegou sem 
fazer nenhum barulho?  
        - Pois é! O pastor percebeu antes de nós. Com o urso foi a mesma coisa. Quanta coragem e 
cuidado... Felpuda, já estamos aqui. Todas as cem. 
        - Mééééé´...esse é o problema ... Pode contar... Somos só 99. Desde ontem, após a 
contagem da tarde, o nosso pastor está preocupado. Floquinho desapareceu. E nosso pastor não 
está aqui. Ele nos deixou em segurança e foi procurá-lo. 
         - Pra quê? Discordo! Floquinho merece estar sumida. Desobediente, levada. O pastor já 
ensinou que há perigos e mostrou os lugares onde podemos andar e pastar com segurança. Se 
ela fugiu, problema dela!          
         E assim, apesar de todos terem simpatia por Floquinho, as opiniões entre as ovelhas 
do rebanho foram muito discordantes. De um lado, as que achavam que Floquinho devia 
ser resgatada. Do outro, o grupo que afirmava que o pastor não devia se preocupar. Afinal 
Floquinho dava muito trabalho! Até que... 
        - Méééé, olhem lá! Quem está voltando!! 
         -Méééé! O pastor! E com Floquinho, em seus ombros. Tadinha, toda machucada... Onde ela 
se meteu?Mas o pastor vai cuidar dela, com certeza. 
        - Viva!! Vamos fazer uma festa! Floquinho estava perdida e foi encontrada! Quanta alegria!  

 
        Inventei essa historinha após a leitura da “Parábola da ovelha perdida” 
motivada por uma curiosidade: o que será que as 99 ovelhas “conversaram” 
durante a viagem do pastor? Será que todas as companheiras foram solidárias 
com a amiga que se perdeu? Queriam que o pastor a encontrasse? É muito bom 
perceber o cuidado de Deus com TODOS. Precisamos ser solidários e amorosos 
com os que estão longe de Deus e também nos entristecermos com as tristezas e 
nos alegrarmos com as alegrias e  conquistas que não são nossas.    Bjos, tia Ilda      
(saiba mais em Mateus 18:10-14/  Lucas 15:3-7/ Romanos 12:9-21)                                                                                                                                                                                                                                      

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella e 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!! 

 
       CÂNTICO: Letícia e Pedro- Visitante seja bem vindo!!  

1-SAUDAÇÃO: Bom dia!!!  Bem-vindos a mais um culto a Deus! 
Nunca deixem de louvar o nome do Senhor!! 
 

2- CÂNTICO : Isabella e Inês – Deus é tão bom 
Deus é tão bom! (3X) É tão bom pra mim. 
Cristo é real!  (3X) É real pra mim! 
Ele voltará! (3X) Voltará pra mim. 
Deus é tão bom, Cristo é real , ele voltará, voltará pra mim! 
          

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Matheus 
Vamos dizer para Deus como Ele é maravilhoso! 
 

4-Leitura Bíblica no mês de janeiro-  Davi Benincasa e Pedro Henrique-  

                                                   Salmos 19:7-10 
 

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

         “Aquele que não ama não conhece a Deus, 

                     pois Deus é amor.” 
                           1 João 4:8 

6- Recordando – Josué 24:15b –   Luisa, Erik, Ana Beatriz 

 

7-Participação especial- Beatrice Esther Martinho Pereira – 3 anos 
Comunidade Batista de Londres – Hebreus 13:6 
 

8- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Paulo  
Vamos agradecer a Deus pela semana e pelos aniversariantes. 
 

9-Mensagem – tia Ilda  

10– CÂNTICO: Uma ovelhinha-  Isabella e Inês- 
Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, 
Foi pra longe do Pastor, perdeu-se a coitadinha; 
O Pastor bondoso saiu bem cuidadoso, 
Pelos montes, sem parar; 
Saiu chamando e procurando a Sua ovelhinha. 

O Pastor bondoso saiu bem cuidadoso, 
Sua ovelha a procurar, no mundo perigoso; 
Indo nos caminhos, feriu-Se nos espinhos, 
Mas um dia o bom Pastor 
Ficou contente, pois finalmente achou Sua ovelhinha 

               

             Oração do Pai Nosso- Vovó Ana Benincasa 
             Benção pastoral – Rev. Diego Stallone 
 
                     Aniversariantes de FEVEREIRO 
  "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. 

ERIK FAZZI MARTINS  04/02 8 ANOS 

TIO EDUARDO ( Unidos por Cristo) 13/02  

MARCO MACHADO CORVAL 21/02 3 ANOS 

VALENTINA COSTA GRANJA PINZ 24/02 7 ANOS 

TIA ANA LUISA ( Amigos de Jesus) 03/03  

DANIEL LIMA BRAGA  07/03 8 ANOS 
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