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PERDÃO, CRESCIMENTO E FORÇA
1 João 02:12-14

Para alguns essa passagem é uma poesia, mas não vamos aqui nos perder
na discussão da forma. Seguramente, é de uma beleza e profundidade ímpar.

João continua a advertir seus leitores à necessidade de, o tempo todo, não
se esquecer quem são eles e o que Jesus fez por cada um.

Não importa quem sejam – seus pecados foram perdoados;
Não importa quem sejam – conhecem a Jesus;
Não importa quem sejam – Jesus confere a força par enfrentar o inimigo.
Não podemos nos esquecer quem é Jesus e os benefícios advindos desse

conhecimento.
Agora é curioso que João fala para Filhinhos, Pais e Jovens. Uma divisão

cujo significado não é preciso, mas oferece um amplo espectro de abençoadoras
possibilidades.

Filhinhos, nos versículos13 e 14, em grego, são duas palavras: teknia (menino
pequeno) e paidia (pequeno em experiência). Então ele está dizendo para os
pequenos e imaturos que seus pecados foram perdoados e que eles precisam se
lembrar que conhecem o Pai.

Pais, precisam ser sinônimos de prudência e amadurecimento. À esses
João chama a atenção para o fato de que Jesus não surgiu do nada, existe desde
o princípio e eles o conhecem, aqueles que existe desde o princípio.

Jovens são caracterizados pela força e pela capacidade de luta. Aqui a palavra
de João sugere um estímulo pelo fato tem que estes já tem vencido o Maligno e
sua base é a palavra de Deus.

Mas, isso pode ser visto também como uma fala geral e abrangente a todos
filhinhos (seus filhos na fé), pais (a família) e jovens. Lembrem-se em quem
vocês creram; os pecados foram perdoados; Jesus existe desde sempre; a luta
contra o Maligno é vencida em nome de Jesus.

Mas, acima de tudo, ao invés de perdermo-nos em classificações, o cerne
da questão é o dom de Deus em Cristo Jesus que:

1. Perdoou nossos pecados – Eu e você fomos perdoados – Isso gera paz,
nos faz habitar com Deus em comunhão e plenitude;

2. Continuamos a crescer no conhecimento de Deus – A vida com Jesus é
dinâmica e é um constante andar para frente. É preciso crescer na
intimidade e no conhecimento de Deus. Paulo percebeu isso com clareza
quando disse: “Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado; mas
uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e
avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o
prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” (Filipenses 3:13-
14)

3. O benefício que Deus nos dá em Jesus da força vitoriosa – Essa é uma
luta pessoal contra o mal e o Maligno, assim se expressa João.
Reconhece que é um poder que quer nos derrubar, mas que a companhia
de Jesus permite viver a bênção e a força de uma vida que vence o mal.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

03 NC – A Igreja em adoração

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 104.1-15
71 NC – Perdão

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

57 NC – Fonte de todo bem

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Toma meu
coração”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

368 NC – Despedida
Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

03 NC – A Igreja em adoração
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 104.1-15
71 NC – Perdão

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

57 NC – Fonte de todo bem
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Toma meu
coração”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

368 NC – Despedida
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Solta o cabo da nau
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Rei meu

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 3.15-22
Cântico: Venha ao altar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Se não for pra te adorar

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Cantarei teu amor

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.

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: Ana Carolina Marques de Andrade,
Claudio Dos Santos Nascimento, Cléscia
Maia Pimentel, Lucas Ribeiro Rodrigues
Pellon e Malvina Salomão de Pinho; Dia
12: Danilo Venâncio Silva; Dia 14:
Daniel Feuser dos Santos Rodrigues.

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
09/01: Presb. Paulo Nascimento
16/01: Presb. Mário Filipe

Diácono
09/01: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Thiago Leite
16/01: Diác. Joaber Sales, Aureliano
Dutra e Eduardo Chagas

Escola Dominical Adultos:
09/01: Sem. Lucas Bezerra
16/01: Presb. Eduardo Gouvêa

Comissão de Som:
09/01: Luiz Felipe Cícero
16/01: Thiago Leite

Escala Transmissão
09/01 - Transmissão dia: Julia e Davi|
De olho na live: Ângela e Ana |
Transmissão noite: Tiago.
16/01 - Transmissão dia: Pedro Ribeiro,
Malu Ribeiro e Lucas | De olho na live:
Ângela | Transmissão noite: Julia.

SOLIDARIEDADE

Em meio ao caos vivido,

Existem pessoas de amor,

Que se comovem com a dor,

E lançam gotas de esperanças

Àqueles que necessitam de amor.

Dores que amenizam,

Com um simples gesto ou abraço,

Carinho nunca antes experimentado,

De pessoas carentes ou doentes,

Que rogam por mais espaço.

Sertão grandioso

De chuvas de bençãos.

Só o amor cura,

Constrói,

Conserta e acalma.

Ao Cristão que inspira,

Solidariedade que revira

Nossas mentes inquietas

Missões que valem a vida!

Para levar amor aos que esperam.

Por toda lida!

Ana Carolina Corval



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

4. Para ler: Criação ou Evolução?

A História da Criação não tem propósitos científicos, não explica um mon-
te de coisas. O propósito dessa e de tantas outras histórias da Bíblia é religioso e
teológico. Warfield, conceituado teólogo, ilustrou essa questão muito bem: Diga-
mos que você esteja diante de uma janela de vidro. Você  se volta para a janela, e olha.
O que você vê? Esquadrias de alumínio e vidros? Você se aproxima, examina, estuda
e especula sobre o fabricante, o material usado, o processo e data de fabricação? Ou
você olha através e além da janela e vê o campo, as árvores, as flores, o céu, o pôr do
sol, o Criador? Assim, há duas maneiras de olhar o mundo. Você pode olhar as mara-
vilhas da natureza, estudá-las, dissecá-las e conhecê-las, ou pode olhar além, e ver o
Criador. A ciência vê e estuda as coisas, a natureza, a criação; a Bíblia aponta o
Criador!

A Bíblia não é contra a ciência. A fé não exclui a razão, o espírito não
exclui o intelecto. E a ciência nem sempre é contra a Bíblia. Em muitos casos,
até justifica o título que Werner Keller deu ao seu livro de pesquisas arqueológi-
cas: E a Bíblia Tinha Razão...

Porém, a ciência nem sempre tem razão. Os cientistas têm se equivocado
muitas vezes. Teorias e descobertas de ontem são negadas e corrigidas hoje; as
de hoje poderão ser alteradas amanhã. A ciência é assim. Mas a Palavra de Deus
está firmada no céu e permanece para sempre (Sl 119.89).

Em 1859, Charles Darwin escreveu sobre A Origem das Espécies. Suas
idéias evolucionistas (o homem evoluiu de espécies inferiores, passando pelo
macaco) fizeram a cabeça de muitos cientistas. Entretanto, em todo o mundo, há
muitos cientistas criacionistas. São os que confessam: No princípio, criou Deus
(...). Outras muitas passagens, tanto do Velho como do Novo Testamento, confir-
mam essa verdade. O capítulo da Bíblia que mais fala de fé começa com uma
definição de fé e uma declaração de fé na criação: A fé é a certeza de coisas que se
esperam, a convicção de fatos que se não vêem (...) Pela fé, entendemos que foi o
universo formado pela palavra de Deus(...) (Hb 11.1-3. Esta é uma boa passagem
para se saber de cor).

Uma posição moderada criacionista e, em parte, evolucionista, é reco-
mendável. Deus criou e continuou criando por meio da evolução. Pode ser muito
proveitoso ler o livro “A Linguagem de Deus” do biólogo norteamericano, ex-ateu
convertido ao Cristianismo evangélico e que liderou por 10 anos o Projeto Genoma
Humano.

Leia mais sobre a Criação na Bíblia:  No Velho Testamento: •
Criação da natureza: Ne 9.6; Sl 33.8-9; Sl 104.24-31. •
Criação do homem: Sl 139.13-16. No Novo Testamento: •
Criação da natureza: Rm 1.20; Cl 1.15-17. •
Criação do homem: Mt 19.4; At 17.24-26; I Tm 2.13-14; Ap 4.11.

(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 49– 09 de janeiro de 2022                                                                                                                                                      

  O coração que agrada a Deus. 
“Pois todo o que se exalta será humilhado;...” Lucas14: 11a  
“Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.” I Coríntios 1:31b 

    

                           
 
                                                                         

                                                                                

                                                                                                     
 
 

 

 
 

 

 
                                                                  
. 

 
 
 

           
 

 
 
                                                                           

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2022 

            Na hora do ‘”Parabéns” foi um corre-corre, uma “empurração” total! Todo mundo 
queria ficar perto da mesa de bolo. Afinal, ficar perto da mesa do bolo parecia ser a 
garantia de comer, primeiro, aquela delicia. Cumprimentar a aniversariante tinha ficado 
em segundo lugar.  
          E era um bolo lindo!!! Parecia cremoso, tinha cor de chocolate, três andares, cheio 
de morangos, e, em volta, crocantes de açúcar. Era pra ser um momento de paz, mas a 
disputa pelos primeiros lugares transformou em deslealdade e desrespeito toda a alegria 
do aniversário. Cadê a gentileza?   
             - Gente, deixa pelo menos a aniversariante passar! 
             - AAAII! Você pisou no meu pé!  
             - Você colocou o dedo no meu olho!!! 
             No meio dessa confusão, conseguiram cantar o “Parabéns “ e aí....lá no fundo da 
festa... bem longe da mesa...os garçons começaram a servir... BOLO!!!!  
             Kkkkkk!!!! O que estava em cima da mesa era um bolo falso, de enfeite! Que 
decepção para os apressadinhos mal educados!!!! 

                            
            Jesus passou por uma situação parecida como convidado na casa 
de um fariseu. Ele percebeu que os outros convidados escolhiam os 
primeiros lugares. Talvez isso não fosse de todo ruim se Jesus não tivesse 
percebido a intenção errada destas pessoas, pois elas queriam chamar 
atenção para si e ocupar posições de destaque, além de tirar o lugar dos 
outros.  
            A forma de agir que nosso Deus mais gosta se chama HUMILDADE. 
Essa é uma característica que devemos tentar alcançar sempre, para nos 
relacionarmos bem com todos.   
             Nós pertencemos ao Reino de Deus. Então, a primeira coisa a fazer 
é aprender a ceder lugar. Pensar um pouco mais nas outras pessoas, na 
comunidade. Não é só uma questão de educação, mas de convivência em 
sociedade como filhos de Deus. Lembra-se de Jesus lavando os pés dos 
discípulos?                         Boa semana, Tia Ilda. 
  ( saiba mais em Lucas 14:7-14 / João 13:1-20 / Mateus 19:23-30/ Marcos 9:33-37 )                           
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LITURGIA: 
Prelúdio: Maria Luisa 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!! 
 

Vídeo da Nina 
 

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

2- CÂNTICO– Isabella e Inês – DESANIMADOS? NÃO, NÃO, NÃO! 
(Cânticos de Salvação para Crianças /AMARELO-92/ APEC)  
Desanimados? Não, não, não! (bis) 
Dores, tristezas posso passar, mas Jesus Cristo vem me alegrar 
Desanimados?  (assobio)? Não, não, não! 
   
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Clara Paradela 
Nosso Deus é maravilhoso, vamos dizer isso a Ele em oração? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de janeiro- Maria Luisa- Salmos 19:7-10 
 
5-Versículo do mês de janeiro para memorizar: Erik , Daniel 
                                                                    

    “Aquele que não ama não conhece a Deus, 

                     pois Deus é amor.” 
                           1 João 4:8 
 
6- Recordando – Provérbios 3:5a –   Valentina , Paulo , Helena e Daniela 

 
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi 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 – É FACIL DE ENTENDER  (Cânticos de Salvação 

para Crianças /AMARELO-27/ APEC)  

É facil de entender, tão claro como a luz:  
“Em meu lugar, pra me salvar, Jesus morreu na cruz”.  
É crer só nele agora de todo coração  
Crianças sem demora aceitai a salvação. 
 
             Oração do Pai Nosso- Vovó Silvia Helena Lobo 
 
             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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