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UNÇÃO
1 João 02:24-29

Certa vez, perguntaram ao Rev. Antônio Elias o que era unção. Com seu
jeito amoroso, simples e engraçado ele respondeu: “Meu filho, isso eu não sei,
mas o que sei é que uns são e outros não são”. É sobre isso que João nos fala
neste texto.

A grande premissa de João é que precisamos permanecer naquilo que
aprendemos na Palavra de Deus e, assim, permanecer em Cristo.

Mas, ele fala disso dizendo nos versículos 20 e 27 que é preciso reconhecer
a unção que se possui e permanecer nela.

No pensamento e prática hebraica a unção estava associada a sacerdotes
(Êxodo 29:7), reis (1 Samuel 9:16) e profetas (Isaías 61:1). Neste sentido, a unção
era privilégio de uns poucos escolhidos.

Mas, em Jesus, a unção se torna um privilégio de todos os cristãos, pois
representa a certeza de que, como cristão, você está ligado a Jesus Cristo. Por
isso, é preciso entender o que é unção.

Ela se dá no batismo de forma cabal e completa. Por isso cremos que não há
uma segunda bênção. Onde a primeira bênção seria o batismo e a segunda bênção
o batismo no/pelo Espírito Santo. Deus não nos é imputado em partes. Uma vez
estabelecida a fé em Jesus Cristo, Ele é o Emanuel (Deus Conosco) e o Espírito
Santo é Deus em nós.

Então a unção citada por João diz respeito a vinda do Espírito Santo sobre
todo aquele que confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador.

João também nos abre outra porta ao vincular a unção com aquilo que o
cristão ouviu desde o princípio numa clara conexão com a Palavra de Deus. É
como se ele dissesse: permaneça na instrução que você recebeu na Palavra que
produziu o verdadeira conhecimento da fé e da vida cristã.

Então ele está nos oferecendo duas poderosas ferramentas para julgarmos
qualquer novo ou estranho ensino que nos seja oferecido:

1) O ensino em que fomos ensinados – A Palavra de Deus;
2) O testemunho do Espírito Santo em nós.

Aprenda ou lembre que esses são os critérios cristãos para a verdade:
1) Uma evidência externa – a Palavra de Deus;
2) Um evidência interna – O Espírito Santo

Eis ai a dupla prova da verdade! O grande desafio é permanecer na verdade
que a Palavra de Deus nos ensina e nos submetermos a evidência do Espírito
Santo.

Pense nisso! Vivemos em tempos de busca de novidades. O problema não é
ser novidade, precisamos estar abertos para a realidade de nosso tempo. O problema
está em abandonar os fundamentos da fé – A Palavra de Deus e o Espírito Santo.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

52 NC – Glória e coroação

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 40.1-13
157 NC – Segurança em Cristo

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

63 NC – As muitas bênçãos

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Ó Senhor vem me
dirigir”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

306 NC – Fidelidade na luta
Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

52 NC – Glória e coroação
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 40.1-13
157 NC – Segurança em Cristo

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

63 NC – As muitas bênçãos
Oração Diaconal de Dedicação

GRATIDÃO PELO DIA DA MULHER PRESBITERIANA

Oração de Gratidão

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Ó Senhor vem me
dirigir”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

306 NC – Fidelidade na luta
Bênção
Tríplice Amém



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ao único

Oração de Adoração e Louvor

Cântico: Santo

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 6.17-26

Cântico: Deus de promessas

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Grande é o Senhor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Bênção

Amém Quíntuplo

Cântico: Rei meu

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.

IGREJA PRESBITERIANA DE
COPACABANA
Rev. Cid Caldas está pregando hoje na IP
Copacabana por ocasião das Bodas de
Estanho (10 anos de casados) da Thaís e
Rev. Mirabeau. Rev. Cid teve o privilégio
de realizar o casamento dos irmãos.
Nossa igreja se alegra pela família
abençoada do Rev. José Mirabeau e
Thaís.



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)

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 12
de março, 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: Odila Borges Coelho de Sousa
Carvalho Braga, Eduardo Alves Chagas
e Danilo Fonseca Jarque; Dia 14: Rafael
da Silva; Dia 16: Marlon Sansão Feitosa;
Dia 17: Schirley Regly e Silva; Dia 19:
Daniel Beltrão Jarque.

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

13/02: Presb. André Ribeiro

20/02: Presb. Vitor Camarinha

Diácono

13/02: Diác. Tagore Morais, Rodrigo

Caldas e Marco Aurélio Nóbrega

20/02: Diác. Joaber Sales, Pedro Rocha

e Rogério de Andrade

Escola Dominical Adultos:

13/02: Presb. Esequias Sales

20/02: Rev. Antônio Dusi

Comissão de Som:

13/02: Luiz Felipe Cícero

20/02: Thiago Leite

Escala Transmissão

13/02 - Transmissão dia: Tiago e Pedro

Paradela | De olho na live: Ângela |

Transmissão noite: Malu

20/02 - Transmissão dia: Mali, Lucas e

Pedro | De olho na live: Angela |

Transmissão noite: Pedro



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

II. A HISTÓRIA DA QUEDA - GÊNESIS 3

Consequências imediatas da queda.

4. Juízo.
  Deus sentenciou a serpente, a mulher e o homem, nessa ordem, que foi a ordem

em que caíram (Gn 3.14-17). A sentença da serpente.
  “Maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos;

rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó(...) Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe feriras o calcanhar” (vs.14-
15). A primeira parte desta sentença refere-se ao réptil que o diabo usou. Mais
provavelmente, esse réptil sempre rastejou, desde sua criação, porém, a partir dessa
maldição, o rastejar tornou-se um símbolo de degradação e humilhação (Is 65.25). A
segunda parte fala da inimizade ou aversão que as pessoas teriam às serpentes e profetiza
que um descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar.
O descendente da mulher aqui referido seria Jesus (Ver Gl 4.4; Cl 2.15; Rm 16.20).

  Esta passagem é o que os teólogos chamam de Protevangelium, o primeiro vislumbre
do Evangelho, a primeira promessa de redenção que aparece na Bíblia. E é muito
significativo que apareça entre sentenças de juízo e condenação. O juízo de Deus não
vem só; vem com a promessa de salvação! A sentença da mulher.

  “Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez; em meio de dores darás à luz
filhos; o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará” (v.16). Em princípio, todas as
mulheres querem engravidar e ter filhos; sonham ser mães. Deus não lhes tirou essa
vocação e alegria. Mas, por causa do pecado da primeira mulher, tanto a gravidez como o
parto seriam incômodos e dolorosos. Além disso, o relacionamento das mulheres com
os seus respectivos maridos também seria mais difícil. O homem a governaria... A mulher
lhe seria submissa. Nestes últimos anos, mais do que nunca, o diabo está repetindo a
antiga estratégia. Há tanta permissão e pouca restrição. Mas ele está desviando a atenção
da mulher para as restrições, quem sabe mais para esta. As mulheres, principalmente
as ocidentais, estão sacudindo o jugo da submissão. Mas as coisas não melhoram quando
o fruto da liberação feminina é comido! A sentença do homem.

  “Maldita é a terra por tua causa; em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de
tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu
rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado; porque tu és pó e ao pó
tornarás” (v.17-19). O trabalho do homem para sustentar a sua família seria penoso. A
terra seria difícil de trabalhar; haveria cardos e abrolhos (plantas espinhosas). E a
expectativa de vida não seria mais como antes, eterna! Deus disse ao homem: Comerás
o teu pão até que tornes à terra(...) porque tu és pó e ao pó tornarás. Note, porém, que
Deus amaldiçoou a terra, não o homem! Este, Deus ainda queria reabilitar, salvar!

(Continua)
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Devemos cuidar da criação do Senhor! 
“O Senhor faz chover sobre a terra.” (Jó 5:10) 

 

Aline estava no quintal com o avô. Não era um espaço muito grande, mas os avós 
mantinham uma pequena horta, cultivando alguns legumes. A menina amava aqueles fins 
de semana em que podia mexer na terra (mas sempre com a supervisão do avô, claro!) 

De repente, ela sentiu uma gotinha de água... e outra... e mais outra... 
“Está começando a chover. Melhor entrarmos.” disse o avô, guardando as ferramentas. 
Aline obedeceu, mas a avó percebeu que ela estava com cara de emburrada. 
“O que houve?” perguntou. 
“A chuva estragou nosso trabalho.” resmungou a menina, cruzando os braços. 
A avó não falou nada, apenas ofereceu um pedaço de bolo de cenoura com chocolate, 
que a neta tanto gostava. 
Duas semanas depois... 
“Vô! Vó! Olha! Tem várias plantinhas novas no canteiro que a gente mexeu! Vocês 
plantaram sem a minha ajuda?! 
“Lembra da chuva daquele dia?” a avó sorriu, “Pois ela alimentou a terra e ajudou, junto 
com o sol, as sementes brotarem. A chuva e o sol são presentes de Deus.” 
No livro de Jó, aprendemos que o Senhor “faz chover sobre a terra e envia água sobre os 

campos.” E a água é tão importante, não é mesmo? Ela sacia a nossa sede, nos limpa 
(lembra da água do chuveiro?!), rega a terra para que os alimentos sejam cultivados e 

cresçam... É na água dos rios e dos mares que vivem os peixes!  
Enfim, você se imaginaria vivendo sem água?! 

Deus nos deu a água, mas muitas pessoas não sabem cuidar dela e jogam lixo nos rios, nos 
mares. Esse lixo, não apenas polui a água tão necessária para nós, como também prejudica 

os peixes e mamíferos que ali vivem! 
Será que o Senhor fica feliz quando estragamos Sua criação? Eu acho que não.  

Então, vamos cuidar da criação de Deus! E ensinar as pessoas que o Senhor fez tudo isso 
porque nos ama!! 

beijos, Tia Sandra  

(que tal ler Jó 58 a 10 para saber mais um pouquinho? ) 

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


LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella – Boas-Vindas 

Boas-vindas há Bem-vindos são!  

Boas-vindas pra vocês, aleluia!  

Boas-vindas há Bem-vindos sim,  

venham, venham outra vez!! 
 

Vídeo de João e Bianca Benincasa 
 

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

2 – CÂNTICO– Letícia e Pedro – Cuidado Olho 
 

Cuidado olhinho o que vê   Cuidado mãozinha no que pega 
O salvador do céu está olhando pra você O salvador do céu está olhando pra você 
Cuidado olhinho o que vê   Cuidado mãozinha no que pega 
 

Cuidado boquinha o que fala   Cuidado pézinho onde pisa 
O salvador do céu está olhando pra você O salvador do céu está olhando pra você 
Cuidado boquinha o que fala    Cuidado pézinho onde pisa 

 

Cuidado olho, boca, mão e pé 
O salvador do céu está olhando pra você 
Cuidado olho, boca, mão e pé 

 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR: João Benincasa 
Nosso Deus criou a a água que é tão boa para nós e merece o nosso 
louvor! 

4 – Leitura Bíblica no mês – Maria Luiza – Salmos 24:1 a 6 

 5 -Versículo do mês para memorizar: Turma Amigos de Jesus 

 

8 – Mensagem – tio Indiomar 
 

9 – CÂNTICO: Tia Mariane e Tio Eduardo – Os Livros da Bíblia  
 

Abra a sua Bíblia e acompanhe!! 
 

Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juizes, Rute, Samuel, Samuel, Reis, Reis e 
Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e 
Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, 
Ageu, Zacarias, Malaquias Os trinta e nove livros então, do Velho Testamento, aqui estão Mateus, Marcos, 
Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossences, 
Tessalonicences, Tessalonicences, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, João, 
João, Judas e Apocalipse de João Os vinte e sete livros então do novo testamento aqui estão 
 

Oração do Pai Nosso- Clara Caldas (mãe do Davi e da Cecília) 

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 – Luisa 
 
7 - ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Yan 
Hora agradecer a Deus por todas as bênçãos, e pedir uma semana 
de paz e sob os Seus cuidados! 

ATIVIDADES DA INFÂNCIA NA 

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO (1 a 12 anos) 
Coordenadores: Ana C arol 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. 
Salmos 24:1a 
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