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A IMPORTÂNCIA DO NOME
1 João 3:01-13

Não há algo mais precioso e marcante na vida de uma pessoa do que o
nome. Normalmente, quem escolhe o nome de uma criança são seus pais e,
nessa escolha, é preciso critério pois o nome se torna na identidade da pessoa.

Veja que mensagem maravilhosa, que privilégio – sermos chamados filhos
de Deus! João nos chama a atenção para essa realidade como algo que dignifica
e responsabiliza. Temos, como cristãos, o privilégio de sermos chamados e
percebidos por Deus como Seus filhos. Mais do que isso, não somos apenas
“chamados” filhos de Deus, somos filhos de Deus.

Precisamos compreender a profundidade dessa verdade, pois ela é definidora
da vida. Ser filho de Deus é um dom e uma dádiva que pressupõe uma comunhão
íntima e contínua com o Pai. Comunhão essa que cresce dia a dia. É um
parentesco, é uma relação familiar, é uma relação de troca entre pai e filha(o).

É importante que você saiba que essa verdade não foi descoberta por João.
É o planejado por Deus desde a criação. Por isso que no Antigo Testamento você
encontra o conceito de “ser chamado filho de Deus” através da ideia de aliança.
Israel era o povo da aliança de Deus – foram chamados filhos de Deus.

No Novo Testamento a ideia se estabelece no conceito de adoção que
encontramos, por exemplo, em Romanos 8:14-17

“Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez,
atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual
clamamos: Aba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo; se com ele sofremos, também
com ele seremos glorificados.”

Você precisa conhecer essa verdade e se apropriar dela em sua realidade.
Talvez isso nos leve a pensar: Se somos filhos de Deus porque sofremos, passamos
por menosprezos e todo mal que o mundo pode nos fazer passar?

Não se esqueça que foi exatamente o que Jesus experimentou quando aqui
esteve – não o reconheceram como Filho de Deus. Assim precisamos entender
que esta vida é apenas um começo. Há uma caminhada, objetivo e trabalho do
Pai em nós.

Não se esqueça que Cristo aparecerá em sua glória e seremos semelhantes
a Ele. Iremos vê-lo e seremos como Ele é.

João está nos convidando a, ao olhar para a forma como Deus nos vê – filhos
Dele, olhar para frente, para o futuro, mas perceber no presente que não estamos
largados a própria sorte.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

32 NC – O Deus fiel
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 103:01-14
73 NC – Compaixão

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

99 NC – Louvor ao Redentor
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Quão magnífico
é o teu nome”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
341 NC – Vera páscoa
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

32 NC – O Deus fiel
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 103:01-14
73 NC – Compaixão

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

99 NC – Louvor ao Redentor
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Quão magnífico
é o teu nome”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
341 NC – Vera páscoa
Comunhão



DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Deus do impossível
Cântico: Faz chover

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 6.27-38
Cântico: E se

. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Eu te agradeci Deus

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Consagração
Mensagem: Rev. Antônio Dusi

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: A bênção

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.

CULTOS NOS DOMINGO DIA 27
Como tradicionalmente acontece na IP
Botafogo, no próximo domingo, não
teremos o Culto Vespertino tendo em
vista as dificuldades geradas pelo
carnaval que, apesar de restrito, há
sinalizações de que haverá
manifestações no nosso entorno.

PLENÁRIA DA SAF
Excepcionalmente, será hoje, às 16h.
Você precisa estar presente e participar
do planejamento e desafios que a SAF
tem esse ano.



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: Maria de Lourdes de Souza Arruda;
Dia 21: Josefa Gonçalves de Araújo
Benedito, Simone Alice Meyer, Kátia
Victorio de Araújo Costa e Marco
Machado Corval; Dia 22: Líbera da Costa
Rodrigues; Dia 23: Vitor Borges Rangel;
Dia 24: Maria Fernanda Stival Nóbrega;
Dia 26: Marcos Victorio de Araújo Costa.

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

20/02: Presb. Vitor Camarinha

27/02: Presb. Mário Filipe

Diácono

20/02: Diác. Joaber Sales, Pedro Rocha

e Rogério de Andrade

27/02: Diác. Jorge Sarito, Leonardo

Medeiro e Aureliano Dutra

Escola Dominical Adultos:

20/02: Rev. Antônio Dusi

27/02: Presb. Maurício Buraseska

Comissão de Som:

20/02: Thiago Leite

27/02: Lucas Bezerra

Escala Transmissão

20/02 - Transmissão dia: Malu, Lucas

e Pedro | De olho na live: Ângela |

Transmissão noite: Pedro

27/02 - Transmissão dia: Julia e Tiago

| De olho na live: Angela



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

II. A HISTÓRIA DA QUEDA - GÊNESIS 3

Consequências imediatas da queda.

5. Morte.

Deus advertira: “... da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás; porque, no
dia em que dela comeres, certamente morrerás” (Gn 2.17). Morte é separação de Deus (morte
espiritual) e do corpo (morte física). Adão e Eva morreram espiritualmente primeiro,
fisicamente depois. O galho que se corta da árvore está potencialmente morto a partir
do momento em que é cortado, mesmo que leve ainda algum tempo para murchar e
secar, morrer mesmo. Assim com o homem: separado de Deus, a fonte de toda vida, ele
vive ainda, mas tem os dias contados. Juízo e misericórdia.

Então, disse o Senhor Deus: “Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor
do bem e do mal; assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva
eternamente. O Senhor Deus por isso, o lançou fora do jardim do Éden(...) E, expulso o homem,
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para
guardar o caminho da árvore da vida” (Gn 3.22-24). Vamos observar três coisas nestes
versículos:

a) O homem de fato conheceu o bem e o mal, como Deus.
  Isto não quer dizer que o diabo estava certo ou que visava ao bem de Eva, quando

lho prometeu. Ele não disse nada sobre a natureza da experiência e suas trágicas
consequências, o preço a ser pago. Adão e Eva tornaram-se conhecedores do bem e do
mal, como Deus, mas não da mesma forma.

b) A árvore da vida é um mistério.
  É referida aqui, no primeiro livro da Bíblia, no contexto da queda, e também no

último livro da Bíblia no contexto da consumação da redenção. Os que caíram, no Éden,
foram impedidos de comer desta árvore; os salvos, os vencedores, poderão alimentar-se
dela, no paraíso de Deus (Ap 2.7; 22.2). A árvore, real ou não, é um símbolo. Comer desta
árvore equivale a apossar-se da vida eterna. O homem em pecado não poderia fazê-lo.
Seria mesmo melhor não fazê-lo. Que horror seria uma vida eterna de pecados e suas
consequências! Ser lançado fora do jardim do Éden, então, foi, sim, um outro juízo de
Deus mas foi também uma expressão da sua misericórdia.

c) Os querubins e o refulgir da espada.
  Deus colocou querubins e uma espada flamejante à entrada do Éden. O homem

não poderia forçar o caminho de volta por seus próprios meios. O retorno seria pela fé no
descendente da mulher e sua obra redentora. A historicidade da queda.

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
Boletim Dominical – ano 6 nº 55– 20 de fevereiro de 2022 

 
 

Observai as aves do céu! 
“Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem (...); 
 contudo, vosso Pai celeste as sustenta.” (Mateus 6:26) 

 

A escola marcou um passeio ao Jardim Zoológico. E as crianças ficaram animadíssimas! 

Lucia e Marcos estavam na casa dos avós e viram, em cima da mesinha de centro, um 
livrão com uma foto de um elefante enorme na capa.  
“O que você acha da gente pesquisar um pouquinho sobre os animais antes do passeio?”, 
sugeriu Marcos. A irmã deu uma risadinha, como poderiam ser gêmeos e tão diferentes? 
Marcos sempre preocupado em adiantar os deveres da escola, as matérias, tudo... E ela 
gostava mais da surpresa.  
Mas o livro era bem convidativo: grandão, colorido, cheio de fotos e explicações 
curtinhas. Então, ela concordou. 
Muitos animais ali já eram conhecidos; eles já tinham visto na televisão ou em outras 
fotos. Mas... a surpresa mesmo ficou por conta de uma palavrinha muito apavorante 
“extinção”!  
“Como assim? Esse animal não existe mais?!”, Lucia ficou assustada. 
“Parece que não. Aqui está escrito que a destruição de florestas e todo o lixo jogado no 
está matando muitos animais. Alguns, estão deixando de existir!” 
“Que absurdo! Será que essas pessoas não dão valor ao que Deus criou para nós?!” 

A Bíblia nos conta que o Senhor criou tudo o que há na terra, não é? Inclusive os animais. 
E que criou o ser humano para cuidar de Sua criação. Mas parece que nem todos os seres 
humanos entenderam isso, ou, pior, não se preocupam nem se interessam em respeitar e 

cuidar do que Deus criou com tanto amor! 
Jesus afirmou no Sermão do Monte: “Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, 

nem ajuntam em celeiros; contudo, vosso Pai celeste as sustenta.” (Mateus 6:26). Deus 
cuida de cada animal que criou dando a eles alimento e tudo o que precisam. 

Deus ama você, sua família, seus amigos, enfim, Deus ama cada ser humano que colocou na 
terra. E ama também tudo o que Ele criou. Então, vamos deixar o Senhor feliz cuidando 

com carinho e amor dos animais que Ele colocou no mundo? 
beijos, Tia Sandra  

(que tal ler Mateus 6:25 a 34 para saber mais um pouquinho? ) 

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


LITURGIA: 
Prelúdio: Davi – Boas-Vindas 

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– Isabella – Deus é bom pra mim 
 

Deus é bom pra mim 
Deus é bom pra mim 
Feliz estou, cantando vou 
Deus é bom pra mim 
 Deus é bom pra mim 

Deus é bom pra mim 
Seguro estou, com Ele eu vou 
Deus é bom pra mim 

 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa 
Vamos louvar ao nosso Deus, que criou tantas coisas boas! 

4 – Leitura Bíblica no mês – Beatriz, Davi e Sara – Salmos 24:1 a 6 

 5 -Versículo do mês para memorizar: Turma Sementinhas de Jesus – 

Yan, João e Cecília 

 

 

9 – CÂNTICO: Isabella – Crescendo, crescendo  
 

Comer, Comer, pra forte ficar, 
Correr, pular, pra forças ganhar 
Crescendo, crescendo criança feliz 
E forte, bem forte, ficando 
 Cantar, orar, falar com Jesus 
 A Bíblia ler, pra amar a Jesus 
 Crescendo, crescendo nas coisas de Deus, 
 E forte ficando com Cristo. 

 

Oração do Pai Nosso- Bianca (mãe do Davi e do João) 

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 

 

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 – Salmo 133:1 – Heloisa 
 
7 - ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria Luiza 
Deus nos abençoa tanto, todos os dias! Merece nossa gratidão! 
 

8 – Mensagem – tia Ana Carolina 
 

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. 
Salmos 24:1a 
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“Combate o bom combate da fé”. 1 Timóteo 6:12 

DIA DA CRIANÇA PRESBITERIANA 
12 de outubro 

 

6 – Recordando – Salmo 133:1 – Heloisa 
 
7 - ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Maria Luiza 
Deus nos abençoa tanto, todos os dias! Merece nossa gratidão! 
 

8 – Mensagem – tia Ana Carolina 
 

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. 
Salmos 24:1a 
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