
01 de maio de 2022
Ano CXV :: nº 41



A PROVA DO ESPÍRITO SANTO
1 João 3:24b a 4:01

Na história do povo de Deus no Antigo Testamento e na continuidade dessa
história expressa na caminhada da Igreja, uma das questões centrais está na seriedade
e verdade de quem transmite a mensagem de Deus e na verdade de seu conteúdo.

João nos ensina que, por premissa, aquele que permanece em Deus, guarda Seus
mandamentos e o Espírito Santo confirma a permanência Nele.

Estabelecida esta premissa, João nos alerta que há mensageiros que são falsos.
O termo grego da expressão falso profeta é “pseudoprofetas”. A palavra pseudo tem
significado definido – o que é mentira, falso. Mas, também tem o sentido de algo que,
superficialmente, parece uma coisa, mas é outra.

Isso é algo muito sério veja que um “pseudoprofeta” é aquele que, agindo como
um profeta divinamente inspirado, profere falsidades sob o nome de profecias divinas.

Aqui precisamos refletir em duas dimensões.
Primeiramente, na falsidade da pessoa do profeta. João diz que permanecer em

Deus é consequência de guardar Seus mandamentos e isso é provado pelo Espírito
Santo – autenticidade de vida. É disso que João está falando! Neste aspecto, os
escândalos de nosso tempo nos ensinam como devemos olhar para pastores que recebem
propina e “oram” agradecidos a Deus; para escândalos de padres pedófilos; para gente
que, em nome da religião, mata, rouba, desvia, malversa, engana, mente e/ou comete
uma sorte de atrocidades que escandalizam as pessoas.

Pior é que muitos, enganados por esses, culpam a igreja, o Corpo de Cristo e a
Deus. Mas, você não pode se esquecer do que Jesus falou com toda clareza: “nem todo
o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
de meu Pai, que está nos céus.” (Mt 7:21)

Segundo, diz a respeito a falsidade e ao engano da mensagem que pregam e/ou
transmitem. Neste ponto, vivemos um mar de enganos, mentiras e equívocos sendo
proferidos em nome de Deus. Gente que se julga autoridade última em matéria de fé e
utiliza de manipulação, distorção e conteúdo equivocados sobre Deus, Sua vontade e
atuação.

Gente que prega um deus dependente, que só tem a oferecer (e tem que oferecer)
prosperidade, que não liberta, mas escraviza. Gente que trata a igreja como empresa ou
meio de obtenção de vantagens pessoais. Gente autocentrada e dominadora que pretende
falar em nome de Deus. É duro, mas é verdade!

Não podemos nos esquecer e sempre proclamar a nossa ÚNICA regra de fé e de
prática é a Bíblia Sagrada – a Palavra de Deus. Toda palavra de homem, do mais simples
até os mais letrados precisam estar submissas à Palavra de Deus.

Esses dois perigos não são novos, nem atuais, apenas se repetem. Não é à toa
que em Deuteronômio 13:1-5 já estabelecia ali como tratar o falso profeta. Os profetas
denunciaram o falso profeta. Jesus os condenou, os apóstolos alertaram contra os
perigos. Pedro alerta que falsos profetas surgiram e falsos mestre surgirão.

João, nesta epístola está destacando exatamente esse perigo. Mas, ele faz questão
de nos alertar também sobre o falso entendimento da ação do Espírito Santo. É muito
comum utilizar da pessoa do Espírito Santos como validador espiritual para as mais
estranhas e bisonhas práticas supostamente espirituais. Por isso, Paulo chama a atenção
dos Coríntios sobre a ação e a forma de atuação do Espírito Santo.

João nos traz critérios para julgar entre o legítimo e o que está errado. Por isso,
ouça a voz do Espírito Santo que habita em você que já reconheceu a Jesus como seu
Senhor e Salvador.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

16 NC – Louvor a Deus
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 30
159 NC – Bondoso amigo

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Andai com Deus”

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

CONSAGRAÇÃO

288 NC – A mensagem real
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Qual a tua paixão”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

313 NC – Prontidão
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Um tributo”

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Oh! Quão lindo esse nome é
Cântico: Rendido estou
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 2.1-12
Cântico: Eu escolho Deus

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: É de coração
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Oh! Dai graças
ao Senhor”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Feridas”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Digno é o Senhor
Comunhão

DESPEDIDA

Oração Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Eu vou seguir com fé



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.

SUA IGREJA É DIZIMISTA
Mensalmente, o Conselho deposita na
conta da Igreja Presbiteriana do Brasil o
dízimo de nossa igreja. Com estes
recursos a IPB investe na educação
teológica, ação social, plantação de
igrejas, missões nacionais, missões
transculturais e outros.
Você entrega seu dízimo e suas ofertas
e assim a igreja pode abençoar vidas e
investir no ministério da Palavra!
Todo ano, a IPB entrega às igrejas
dizimistas o certificado de fidelidade
demonstrando que a igreja entregou
fielmente seus dízimos. Nossa igreja foi
declarada fiel! Toda honra e glória ao
Senhor!

AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Conselho da Igreja Presbiteriana de
Botafogo convoca a Assembleia Geral para
reunir-se ordinariamente no dia 15 de
maio, das 18h às 18h, a fim de ouvir, para
informação, o Relatório do Movimento da
Igreja em 2021, tomar conhecimento do
orçamento para o ano em curso e eleger
Secretário de Atas. Você que é membro
da Igreja precisa estar presente.

ENCONTRO DA FAMÍLIA DA IP
BOTAFOGO
Em novembro, dias 11 a 13, no Hotel
Fazenda Mangalarga em Paty do Alferes,
teremos o Encontro da Família da
IPBotafogo. Será um tempo precioso de
comunhão, lazer e crescimento
espiritual. Marque na sua agenda e
garanta sua inscrição pois já estamos
com quase todos os quartos fechados.
Será pensão completa (bebidas não estão
inclusas). Os preços para os 2 dias são:

- Por adulto R$ 510,00 (mínimo de 2
adultos por quarto)
- Por adulto extra no quarto R$ 430
- Por criança de 6 a 10 anos R$ 390
- Crianças até 5 anos (na data do evento)
não pagam

Condições de pagamento: 20% até dia 8
de maio. O restante em 6x iguais até
novembro.

Como fazer:
1. Procure Rev. Dusi, Andrea, Miguel e
Débora Torres, Marcela e Thiago Leite,
Esther e Rodrigo Caldas;
2. Faça sua inscrição
3. Efetue o pagamento depositando na
conta da igreja. Lembre-se de colocar ao
final, os centavos – 0,50 – Isso identifica
seu pagamento como “encontro da família”



ESTACIONAMENTO PARA QUEM VEM
À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o
estacionamento localizado na Rua da
Passagem, 120. Você que vem à Igreja
tem o direito de pagar o valor único de
R$ 15,00 pelo período total compreendido
pelo horário do culto. É preciso que,
assim que entrar, você informe que está
vindo para a Igreja e que faz parte do
convênio da Igreja com o
estacionamento.

USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO NA
IGREJA
Á luz do decreto municipal que retirou o
uso obrigatório de máscaras em
ambientes externos e internos, o
Conselho da Igreja resolveu orientar a
Igreja no seguinte sentido:
1. O uso de máscara nas dependências da
Igreja é facultativo, mas instamos ao
povo de Deus que sua decisão seja pautada
por responsabilidade;
2. Se você estiver com qualquer sintoma
de gripe e resfriado, por favor participe dos
cultos através do canal da igreja no
Youtube;
3. Se você tiver alguma comorbidade,
considere continuar ainda o uso da
máscara;
4. Não julgue o seu irmão;
5. Respeite a decisão de seus irmãos;

RETORNO DO CANTO PRESENCIAL
DE NOSSOS COROS E QUARTETO
O Conselho avaliando a bênção da
participação presencial dos coros, ouvida
a Comissão de Saúde, resolveu aprovar a
volta presencial da participação musical
dos coros. O Coro Incansáveis na Luta da
SAF-Botafogo já nos abençoou no domingo
passado com unção, arte e segurança.
Agora, queremos estimular os outros

grupos a fazerem o mesmo: Coro Marcello
Ganter, Coro Eulita Martins, Coro
Masculino, Madrigal e Quarteto 4Cantos

ADOLESCENTES SE REÚNEM TERÇA
Não esqueçam que na terça-feira, às
19h, por Zoom, vocês têm reunião.

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.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 04
de junho, 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 02: Helena Arruda Lenz Cesar; Dia
03: Cláudio Rufino Martins e Lucas
Caldas Soares da Silva; Dia 04: Dáurea
Leitão, Giovana Romeu da Silva Pontes
e Vinícius Amorim Dutra; Dia 05: Sônia
Regina Louro da Silva Leite e Vania
Maria Corrêa da Costa; Dia 06: João de
Almeida Fernandes Filho; Dia 07:
Fernando de Carvalho Abrantes.

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:

Dízimo - XXX,10
Oferta - XXX,20
Sacola do Amor - XXX,30
Abrigo Presbiteriano - XXX,40
Presente de Aniversário - XXX,60

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

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), Jaira Botelho
Moura, José Eduardo Nucci (filho do
Alfredo Nucci), Marcos Muniz, Peggy
Barbetta Soares, Stila Borges Coelho de
Sousa e Thor Barros (Neto da Isa).

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); Rev. Marcos Antônio Farias
de Azevedo e Priscila (França).
5. DESEMPREGADOS;
6. GRATIDÃO.
7. OUTROS MOTIVOS

ESCALAS

Presbítero
01/05: Presb. André Ribeiro
08/05: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
01/05: Diác. Aureliano Dutra, Michel
Jarque e Pedro Rocha
08/05: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Leonardo Medeiros

Escola Dominical Adultos:
01/05: Prof. Lucas Bezerra
08/05: Presb. Eduardo Gouvêa

Comissão de Som:
01/05: Marcos Victório | Victor Rangel
08/05: Lucas Bezerra | Thiago Leite

Escala Transmissão
01/05: Transmissão dia: Família Ribeiro
| De olho na live: Ângela/noite: Davi |
Transmissão noite: Malu
08/05: Transmissão dia: Malu | De olho
na live: Ângela/noite: Clara |
Transmissão noite: Letícia



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber CésarIV. A história de Noé e do dilúvio. Gn 6 10

3. As águas do dilúvio. Gn 7.10-12.

a) “Romperam-se as fontes do grande abismo.” A terra foi invadida pelas
águas dos mares circundantes (Mares Mediterrâneo, Negro e Cáspio; Golfo
Pérsico e Oceano Índico).

b) “As comportas dos céus se abriram”, e houve “copiosa Chuva” durante 40
dias.

c) “Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os
altos montes...” (7.19; II Pe 3.6).

4. A cronologia do dilúvio.

a) Noé entrou na arca 7 dias antes de
começar o dilúvio. Estava com 600 anos
de idade (7.1,4,10; 7.6).

b) Noé passou 379 dias dentro da arca, 1
ano e 13 dias; foram 5 meses vogando
sobre as águas e 7 meses encalhado no
Monte Ararate (7.11-13; 8.13-16).

c) Quando no Ararate, Noé soltou um
corvo e, posteriormente, por três vezes,
em dias esparsos, uma pomba. Queria
saber se já havia terra seca. Da segunda
vez, a pomba voltou trazendo uma folha
nova de oliveira, e “entendeu Noé que as
águas tinham minguado de sobre a terra”
(8.6-11). Esperou mais sete dias e soltou
a pomba outra vez; “ela, porém, já não
tornou a ele” (8.12).

d) Ao desembarcar, a primeira coisa que
Noé fez foi construir um altar, sacrificar animais limpos e oferecê-los ao
Senhor (8.20). (Ele embarcara pares extras de animais limpos, 7.2-3). A
nova humanidade começou com um culto! Culto como o de Abel, aceitável
a Deus (8.21). Note uma vez mais a presença de sacrifícios animais. “Um
filete de sangue percorre a Bíblia” (D. Moody). Lv 17.11.

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
Boletim Dominical – ano 6 nº 65 – 01 de maio de 2022 

 
 

 

Vamos orar juntos! 
“Ensina a criança no caminho em que deve andar.” Prov. 22:6 (parte a) 

 

 

Bernardo estava sentado em seu quarto, olhando fixamente para o caderno e o 

livro à sua frente, coçando a cabeça com a ponta do lápis. 
“O que foi, filho?” O pai perguntou, parado na porta do quarto. 
“Esse dever tá difícil demais, pai. Não estou conseguindo entender direito.” 
“Quer ajuda?” o pai ofereceu. 
“Se você puder...” 
“Claro! Me mostre suas dúvidas. Vamos resolver isso juntos!” 

Quando estudamos, na Escola Dominical, os 10 Mandamentos que o Senhor 
entregou a Moisés, aprendemos que devemos “honrar pai e mãe”, não é mesmo? 

Ou seja, a Bíblia nos ensina que devemos obedecer e respeitar nossos pais. 
Mas, você sabia que a Palavra de Deus também diz que os pais e as mães 

devem cuidar de seus filhos, dando atenção, carinho, alimentação e, 
principalmente, ensinando os caminhos do Senhor. 

Então, agora, você pode estar pensando: meus pais são muito ocupados... 
trabalham o dia inteiro... têm muitas responsabilidades... Porém Deus colocou um 

presente muito especial na vida deles: VOCÊ. E, mesmo tendo muitas outras 
coisas para fazer e com o que se preocupar, seus pais amam você e querem o 

melhor para sua vida. 
O pai do Bernardo (da nossa história acima) provavelmente tinha acabado de 
chegar do trabalho, mas ajudar seu filho era mais importante do que qualquer 
outra coisa. E, você sabia, que uma maneira super importante de os pais e 

mães ajudarem seus filhos é orar POR ELES e COM ELES? Estudar a Bíblia e 
louvar a Deus juntos? 

E, você também pode fazer o mesmo por seus pais, orando para que o Senhor os 
ajude a cuidar de você. 

Você já orou por e com os seus pais hoje? 
beijos, Tia Sandra 

(saiba mais em Provérbios 1:8 a 10) 

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


LITURGIA: 
 
PRELÚDIO: – Bom dia 

Bom dia, com alegria. 
Desejo a você um belo dia. 
Andando na companhia 
Do nosso Salvador que nos quer bem. 
Vai tudo bem! 

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

2 – CÂNTICO – Deus Está Aqui 
Deus está aqui, aleluia! 
Tão certo como o ar que eu respiro. 
Tão certo como o amanhã que se levanta. 
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. 
(Repete 3x) 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR:  
Vamos louvar ao nosso Deus! 

4 – LEITURA BÍBLICA do mês – Provérbios 1:8 a 10 

 5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:  

 

 

 

 

 

 

6 – RECORDANDO –  

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor.” 

Josué 24:15b  
7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Vamos agradecer ao Senhor por nossa família! 

8 – MENSAGEM: tia Carol 

 

9 – CÂNTICO – Celebrai Com Júbilo 
Celebrai com júbilo ao Senhor, 
Todos os moradores da Terra. 
Servi ao Senhor com alegria. 
Apresentai-vos a Ele com cânticos. 
Sabei que o Senhor é bom 
E eterna é a sua bondade 
E a sua fidelidade, de geração, a geração. 
 
Aleluia, glória e aleluia! (4x) 

Oração do Pai Nosso e Despedida 

Aniversariantes de MAIO 
“O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre” Sl 121.8 

 

Helena Arruda Lenz Cesar 02/05 7 anos 

Tia Brenda (Cordeirinhos) 02/05  

Sara Lopes de Melo 06/05 11 anos 

Tia Bárbara Sathler (Sementinhas de Jesus) 24/05  

Tia Isabella (Cordeirinhos) 30/05  

 

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: 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 
 
NO DEPARTAMENTO DE CRIANÇAS, CONTINUAMOS A USAR A MÁSCARA, 

pois nem todas as crianças estão vacinadas! 
 

PRESENCIAL- CULTO INFANTIL – Domingos às 9h30min. 

EBD (1a12anos - divididos em 5 classes)Domingos às 10h30min. 
 

MEIO DIGITAL- A partir do dia 27 de março de 2022, toda as atividades 
passaram a ser presenciais.  

Os cultos e aulas anteriores permanecem no Youtube – Igreja 
Presbiteriana de Botafogo  

 

 

“Ensina a criança  
no caminho em que deve andar”  

Prov. 22:6 a 
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