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QUEM É JESUS PARA VOCÊ
1 João 02:22-23

Há ano atrás conheci uma moça que buscava a Deus com sinceridade de
coração, mas tinha sérias dificuldades em entender a Trindade. Isso chegou a tal
ponto que ela concluiu o seguinte: “Eu tenho Deus pai criador de todas as coisas;
eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, para que eu preciso de Jesus?”

Com essa conclusão, ela abandonou a igreja e depois de tentar acomodar
sua compreensão de Deus ao judaísmo, terminou por não encontrar o lugar de
descanso sem seu coração. Na verdade, ela não entendeu nada do propósito de
Deus na história.

Mas isso é antigo. Não é a toa que João está discorrendo exatamente sobre
isso – Negar que Jesus é o Cristo é ferir de morte a fé em Deus, no verdadeiro
Deus.

Os falsos mestres diziam: “temos ideias diferentes em relação a Jesus,
mas concordamos com a relação com o Pai, então nos concentremos Nele”. É aqui
que fica caracterizado a falsidade do ensino daqueles que não reconhecem Jesus.

Todo o Novo Testamento nos ensina e afirma que para conhecermos
verdadeiramente a Deus, só por intermédio de Jesus. O próprio Jesus fez questão
de dizer: “Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o
Pai; e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser
revelar.” (Mateus 11:27)

Para nossa clareza, Jesus ainda disse: Quem crê em mim crê, não em
mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me
enviou.” (João 12:44-45)

É curioso como muitas vezes ouvimos as coisas e não escutamos. Felipe
caiu nessa armadilha. Na mesma armadilha. Lembra quando ele pediu a Jesus:
“Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.” (João 14:8)

Jesus precisou corrigi-lo e, mais uma vez disse: “Disse-lhe Jesus: Filipe,
há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê
o Pai; como dizes tu: Mostra-nos o Pai?” (João 14:9)

É através de Jesus que conhecemos a Deus. A parte de Jesus não temos
conhecimento seguro sobre Deus. Ai você vai entender por que Jesus nos instrui,
dizendo:

“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o
confessarei diante de meu Pai, que está nos céus; mas aquele que me negar
diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos
céus.” (Mateus 10:32-33)

Negar a Jesus e estar separado de Deus! Então, neste sentido o Novo
Testamento nos ensina que temos três confissões a fazer

1. Jesus é o Filho de Deus – Mateus 16:16
2. Jesus é o Senhor – Filipenses 2:11
3. Jesus é o Messias – 1 João 2:22

Perceba que totalidade da fé cristã depende da comunhão de Jesus com
Deus. Por isso, Joao alerta que quem nega o Filho não tem o Pai.

Quem é Jesus para você?
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

17 NC – Deus seja louvado

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 138

128 NC – Comunhão preciosa

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

92 NC – A fé contemplada

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Kyrie”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

326 NC – Homens presbiterianos

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

17 NC – Deus seja louvado
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 138
128 NC – Comunhão preciosa

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

92 NC – A fé contemplada
Oração Diaconal de Dedicação

DIA DO HOMEM PRESBITERIANO

Momento de Gratidão
Oração de Gratidão

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Kyrie”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

326 NC – Homens presbiterianos
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Incomparável
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Jesus, Filho de Deus

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 5.1-11
Cântico: Digno é o Senhor

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu te agradeço

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: É teu povo
Comunhão

DESPEDIDA

Oração Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: É de coração

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
DEPARTAMENTO 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)

REUNIÃO DA EXECUTIVA DA SAF
Será no próximo sábado, dia 12, às 15h
aqui na Igreja. Você que é membro da
Executiva precisa estar presente.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 12
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 07: Paulo David Alencar da Silveira,
Luiz Felipe Moreira Teles e Gabriela
Dianes Moreira Teles; Dia 09: Sara
Vieira de Oliveira; Dia 10: Anália Mol
Ribeiro de Souza, Silvania Heringer de
Melo, Larissa Regly Leal Ribeiro e Felipe
Fonseca Jarque; Dia 11: Luthero Winter
Moreira, Eliane Vicente Rodriguez, Carlos
Eduardo Magalhães da Silveira
Pellegrino e Julia Pereira Martins; Dia
12: Deuzélia Ribeiro Amorim Dutra e
Katia Regina da Silveira Barcellos.

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

06/02: Presb. Paulo Nascimento

13/02: Presb. André Ribeiro

Diácono

06/02: Diác. Glauco Wamburg, Eduardo

Chagas e Michel Jarque

13/02: Diác. Tagore Morais, Rodrigo

Caldas e Marco Aurélio Nóbrega

Escola Dominical Adultos:

06/02: Profa. Lígia Portes

13/02: Presb. Esequias Sales

Comissão de Som:

06/02: Marcos Victório

13/02: Luiz Felipe Cícero

Escala Transmissão

06/02 - Transmissão dia: Malu e Davi |

De olho na live: Angela | Transmissão

noite: Letícia

13/02 - Transmissão dia: Tiago e Pedro

Paradela | De olho na live: Angela |

Transmissão noite: Malu
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            Vocês sabem o que são talheres? São objetos usados à mesa e que servem para que as 
pessoas comam as refeições. Colheres, garfos e facas são talheres e cada um deles tem uma 
função. Geralmente usamos a colher quando tomamos uma sopa ou comemos um sorvete. A faca 
ajuda muito se precisamos descascar uma laranja ou cortar pães e carnes. Já o garfo é um 
excelente “espetador” para tudo que comemos em pedaços.  
           E, nessa história, a cozinha era muito organizada! Tudo no lugar certo: panelas, pratos, 
travessas e talheres. Mas a dona da casa percebeu que entre todos os garfos, havia um 
totalmente amassado. Não servia para espetar nada e estava ocupando espaço na gaveta. Ela 
pensou em jogá-lo fora, mas encontrou uma solução melhor: ela percebeu que para ser usado, o 
garfo precisava apenas de conserto. Com muita habilidade conseguiu desamassar o garfo. Agora 
sim, após o conserto, ele voltou a ser útil e pôde ser usado normalmente como todos os outros!!  

 
         Muitas vezes as coisas precisam de conserto para serem usadas. Coisas 
quebradas ou estragadas, não são úteis. Sabia que conosco acontece algo bem 
parecido? Um dos livros da Bíblia é uma carta do apóstolo Paulo para Timóteo, 
um rapaz que ele gostava muito. Paulo gostava tanto de Timóteo que o chamava 
de “amado filho” e fazia questão de ensinar tudo que pudesse trazer benção para 
a vida dele. 
         Na segunda carta, Paulo diz para Timóteo se afastar de pessoas ruins e 
coisas erradas e para que ele seguisse a justiça, a fé, o amor e a paz. Ensinou a 
Timóteo que um bom servo de Deus não devia ser brigão, precisava ser elegante 
nas atitudes e devia falar com as pessoas com mansidão, com palavras gentis. O 
apóstolo Paulo deu o exemplo de uma grande casa com muitos utensílios, como 
na cozinha da história que eu contei no início. Ele falou que para que esses 
objetos (utensílios) pudessem ser usados, eles precisariam estar bem 
preparados. Da mesma forma, se alguém quer ser útil e ser um bom instrumento 
nas mãos de Deus, preparados para toda boa obra, é preciso que estejam 
“purificados”, consertados dos seus erros.  
          Paulo disse para Timóteo ser um garfo? Claro que não! Ele disse que 
Timóteo oderia ser um instrumento útil na obra de Deus, se ele estivesse sempre 
bem preparado. Então, se vocês quiserem ser bons ajudantes de Deus, precisam 
ficar bem longe das coisas erradas e perto do amor e da paz.  
                                                                                                      Bjos, tia Ilda    
  (saiba mais em 2 Timóteo 2:14-26/ João 14:27/ Salmo 32)                                                                                                                                                                                                                                      

1906-2022 

 

                O garfo amassado. 
       “Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para 
honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.”  
                                                      2 Timóteo 2:21 

2– Encarte infantil do Boletim Dominical de 06 de fevereiro de 2022 

 
 
 
 

 

Ilda Marques de Andrade- ilda.marques.andrade@gmail.com 

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/
mailto:ilda.marques.andrade@gmail.com


HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

II. A HISTÓRIA DA QUEDA - GÊNESIS 3

Consequências imediatas da queda.

1. Vergonha.
  Antes, “um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se

envergonhavam” (Gn 2.25). Agora, em consequência da queda, “abriramse(...) os
olhos de ambos; e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram
cintas para si” (Gn 3.7). Não havia mais ninguém no jardim. Tiveram vergonha
um do outro. Fora-se a inocência! As cintas de folhas de figueira que fizeram não
foram apropriadas. Deus os cobriria, em seguida, com vestimenta de peles (Gn
3.21). A morte do animal, cuja pele foi assim aproveitada, é a primeira mencionada
na Bíblia. Quantos mais seriam sacrificados... por causa do pecado!

2. Medo.
  “Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do

dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as
árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás?
Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi
(...)” (Gn 3.8-10). Medo de Deus? Por estar nu? Só mesmo o pecado pode fazer isso.
O medo acompanha a consciência de culpa.

3. Escapismo.
  Deus perguntou a Adão: “Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da

árvore de que te ordenei não comesses? A resposta de Adão foi irresponsável e escapista:
A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi” (Gn 3.11-12). Em
outras palavras: A culpa é tua... e dela. Vale observar que Deus não precisava
perguntar nada. Vira tudo, sabia de tudo. Mas queria confrontar o homem com o
seu pecado. Adão, como ainda hoje acontece, não assumiu a culpa de nada, não
confessou, não pediu perdão. Porque não conhecia ainda a possibilidade dessa
bênção?

  E Deus perguntou a Eva: “Que é isso que fizeste? Ela disse: A serpente me
enganou, e eu comi” (Gn 3.12-13). A culpa é da serpente! Ainda hoje, põe-se a culpa
toda no diabo. É verdade que ele está por detrás de toda tentação e pecado. Porém,
antes da queda, no Éden, Adão e Eva tinham as perfeitas condições para dizer não
àquela primeira tentação. Depois da queda, fora do Éden, ainda seria possível
dominar as próprias tendências pecaminosas e resistir ao diabo (Gn 4.7). No Novo
Testamento, na dispensação da graça, o pecador regenerado teria uma ajuda extra,
muito poderosa, a de Cristo... (Hb 2.17-18).

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
Boletim Dominical – ano 6 nº 53– 06 de fevereiro de 2022 

 
 

Deus nos deu um paraíso para viver. 
“No princípio, criou Deus os céus e a terra.” (Gênesis 1:1) 

“E viu Deus que isso era bom.” (Gênesis 1:25b) 

 

O dia amanheceu lindo! Ensolarado! Parecia cheio de vida. E... era dia de 

PASSEIO na escola!! A turma de Paulo ia passar o dia em um parque, cheio de árvores, 

com um riacho e animais que eles só viam no zoológico! Não poderia ser melhor! 

Chegando lá, todos desceram do ônibus e foram para um espaço cheio de 

mesas e bancos de cimento. Era a “Área de Lanche”, mas... que decepção! Havia copos 

descartáveis, garrafas de plástico e guardanapos de papel por todos os lados!! Será que 

não viram as latas de lixo? Que porquinhos!, Paulo pensou. 

Em questão de segundos, Malu subiu em um dos bancos e gritou para os 

amigos: Gente, não podemos deixar a criação de Deus descuidada! Vamos catar esse lixo 

e colocar no lugar certo?! Quem topa?? 

Ela não precisou perguntar duas vezes. A turma começou a se dividir em grupos 

e, rapidinho, todo o lixo estava em seu devido lugar. 

“No princípio, criou Deus os céus e a terra.” (Gênesis 1:1) 

Nosso Deus criou a terra, o céu, os mares, as árvores, os animais... e então criou o 

homem e a mulher. Quando lemos os dois primeiros capítulos do livro de Gênesis, 

podemos imaginar como tudo o que o Senhor colocou na terra era perfeito!  

Os mares, os rios... Tudo tão limpinho e harmonioso, né? 

Mas, ao olharmos nosso planeta hoje, será que conseguiríamos imaginar como era 

quando Deus o criou? Ouvimos e lemos notícias sobre rios poluídos, ar poluído, lixo no 

mar, plantas que estão desaparecendo...  

Será que o Senhor está feliz com a forma como o homem está cuidando da Sua criação? 

Deus nos deu um paraíso para cuidarmos. Vamos fazer a nossa parte? 

beijos, Tia Sandra  

(que tal ler Gênesis, capítulos 1 e 2 para saber mais detalhes  

sobre a maravilhosa criação de Deus? ) 

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


LITURGIA: 
Prelúdio: Tia Aline – Bom Dia 

Bom dia, com alegria 
Desejo pra você um belo dia 
Andando na compania  
Do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem! 

 

Vídeo de Betina e Luisa 
 
1- SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 
2- CÂNTICO– Isabella e Inês – Ao Senhor Pertence a Terra 

(Asaph Borba) 
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 

Os céus pertencem a Ele 
O sol, pra sua glória 
A lua e a natureza 
E tudo o que na terra se contém 
E tudo o que na terra se contém 
 

3- ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa 
Nosso Deus criou a terra em que vivemos e merece o nosso louvor! 

4 - Leitura Bíblica no mês de fevereiro- Esther - Salmos 24:1 a 6 

 5-Versículo do mês de fevereiro para memorizar: Betina 

9– CÂNTICO: Tia Letícia – LEIA A BÍBLIA  
 
Leia a bíblia e faça a oração, faça oração, faça oração 
Leia a bíblia e faça a oração, se quiser crescer 
Se quiser crescer, se quiser crescer 
Leia a bíblia e faça a oração, se quiser crescer 
Quem não ora e a bíblia não lê, e a bíblia não lê, e a bíblia não lê 
Quem não ora e a bíblia não lê, não irá crescer 
Não irá crescer, não irá crescer 
Quem não ora e a bíblia não lê, não irá crescer 

 
Oração do Pai Nosso- Tia Ana Lucia Caldas 

Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 

Aniversariantes de FEVEREIRO 
"O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8 

 

Erik Fazzi Martins 04/02 8 anos 

Nathan Teles Ribeiro 13/02 5 anos 

Tio Eduardo Chagas (Unidos por Cristo) 13/02  

Marco Machado Corval 21/02 3 anos 

Valentina Costa Granja Pinz 24/02 7 anos 

Valentina Maria Cortes 24/02 7 anos 

 
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 

 
 

 

 

6- Recordando – I João 4:8 – Matheus 

 
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Erik 
Vamos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos dá? 

 

8- Mensagem – tio Eduardo Chagas 

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA 

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos) 
Coordenadores: Ana Carol ina  da  Cruz  L ima, Ana Lucia Pina Caldas ,  Eduardo 

Alves Chagas, Indiomar Crosoé de Oliveira Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Sandra Pina 

MEIO DIGITAL- Aos domingos Culto das crianças (4 a 12 anos) e EBD. 

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. 

“Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se 

contém, o mundo e os que nele habitam. 
Salmos 24:1 
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