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DETRATANDO JESUS
1 João 4:02-03

Detratar significa retirar ou diminuir o mérito; não reconhecer o valor.
Este é o tema que hoje João nos propõe.

Ele repete insistentemente que há condições para algo ou alguém ser
considerado ou vir “de Deus”.

Sua premissa é – Qualquer espírito que nega a realidade da encarnação,
não é de Deus! Simples e direto assim.

Para ser de Deus é fundamental que se reconheça e confesse que Jesus
Cristo é o Messias prometido.

Negar essa verdade é tirar Jesus da centralidade da história, pois a história
foi preparação para que chegasse a plenitude do tempo.

Negar essa verdade é não reconhecer que a promessa de Deus se cumpriu.
Negar essa verdade é não reconhecer a soberania de Deus, pois Jesus veio

e morreu, mas também veio para reinar. Ele estabeleceu um reino.
Para ser de Deus é fundamental confessar que Jesus veio em carne- é

verdadeiramente homem. Presta muita atenção nisso, pois negar a humanidade
de Jesus é atacar a raiz da fé cristã.

Gnósticos nunca aceitaram isso. Por acreditarem que a matéria é má,
defendiam que era impossível a encarnação de Jesus. Da mesma forma, os filósofos
pagãos até aceitavam muitas das afirmações do Novo Testamento, mas repeliam
a verdade de que o “Verbo se fez carne e habitou entre nós”.

João percebeu que esse tema era crucial e, não o receber como verdade,
era mitigar a obra salvadora de Jesus Cristo.

Isso traz sérias implicâncias para sua fé. Veja bem que a negação da
plenitude da encarnação de Jesus traz consequências, pois negá-la é não
reconhecer que Ele é nossa norma e exemplo. Pois se ele não viveu as mesmas
condições que vivemos, Ele não pode nos dizer como viver.

Negar a encarnação, é negar que Jesus é o Sumo sacerdote que nos facilita
o acesso a Deus. Que Ele é o único caminho entre Deus e os homens.

Negar a encarnação, é negar que Jesus é o Salvador, pois para nos salvar,
Ele se fez um de nós.

Negar a encarnação, é negar que possa haver um encontro verdadeiro,
genuíno e pleno entre o humano e o divino; entre Deus e o ser humano.

Perceba que o tema da encarnação de Jesus não é menor, nem história da
carochinha.

Não existe cristão nem cristianismo sem a confissão de que Jesus encarnou
e esteve entre nós. Por isso, cremos e confessamos:

Creio em Jesus Cristo, único Filho de Deus e Senhor, que foi concebido por obra
do Espírito Santo, nascido da virgem Maria; padeceu sob o poder de Pôncio
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu ao Hades; ressurgiu dos mortos
ao terceiro dia; subiu ao céu; está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-
poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

22 NC – Os céus proclamam
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 100
56 NC – Ações de graças e súplica

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Asas da alva”

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

Homenagem das Crianças

CONSAGRAÇÃO

177 NC – Firme nas promessas
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Pela graça e o
primor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

397 NC – Por minha boa mãe
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Anjos ao nosso
redor”

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Se eu me humilhar
Cântico: Jesus em tua presença
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 10.27-30
Cântico: Consagração

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Cântico da Colheita
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Antônio Dusi

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Nunca me Deixou

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.

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 20h, 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.

PROSSEGUIMOS EM NOSSOS ALVOS
MISSIONÁRIOS
O Conselho vêm desafiando a Igreja a
investirmos em evangelização, missões
e plantação de novas igrejas. Já temos
apoiado o ministério do Rev. Luiz Otávio
e Janete na Cidade do Panamá. Agora
adotamos o Rev. Marcos Azevedo e
Priscila que estão trabalhando num
projeto de revitalização de igreja na
França.
Nosso alvo é manter um missionário em
cada continente. Isso só é possível com
a sua generosa contribuição e/ou
entrega do seu dízimo.

REV. LUIZ OTÁVIO MANDA NOTÍCIAS
Sua família esteve no Brasil para fazer
exames médicos e constatou que todos
estão bem. Lá no Panamá a igreja segue
crescendo e, agora estão planejando
mudar para um espaço maior, ainda
alugado. O registro do estatuto da igreja
continua a depender das autoridades
locais. Continuamos orando por mais
esta luta na certeza de que Deus dará a
vitória.

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 IP
Botafogo. 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.

ADOLESCENTES SE REÚNEM TERÇA-
FEIRA
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
Hoje: Brenda da Porta de Freitas Soares,
Jairo Luís Jacques da Matta e Rodrigo da
Gama Fagundes; Dia 09: Mauricio
Buraseska; Dia 10: Claudia Pereira
Caldas e Pedro Ribeiro Gomes Torres dos
Santos; Dia 11: Elizabeth de Almeida
Barros, Rachel Simplício Ferreira e
Waleska Maia Pimentel Vieira; Dia 12:
Ana Maria Thevenet Aita e Emerson
Henrique Pinheiro Nascimento; Dia 13:
Marilene Duarte da Costa.

ANIVERSARIANTE DE CASAMENTO

10/05 - Bianca Benincasa de Souza de

Lima e Rev. Diego Brito Stallone de Lima

(13 anos)

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
08/05: Presb. Paulo Nascimento
15/05: Presb. Mário Filipe

Diácono
08/05: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Leonardo Medeiros
15/05: Diác. Joaber Sales, Tagore
Morais e Eduardo Chagas

Escola Dominical Adultos:
08/05: Presb. Eduardo Gouvêa
15/05: Prof. Daniel Baraúna

Comissão de Som:
08/05: Lucas Bezerra | Thiago Leite
15/05: João Lucas | Pedro Rocha

Escala Transmissão
08/05: Transmissão dia: Malu | De olho
na live: Ângela/noite: Clara |
Transmissão noite: Letícia
15/05: Transmissão dia: Julia | De olho
na live: Ângela/noite: Malu |
Transmissão noite: Julia



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

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

5. A aliança de Deus com Noé. Gn 6.18; 9.9-17.

a) Esta é a primeira menção de aliança na Bíblia: “Contigo estabelecerei a
minha aliança...” (6.18).
b) O conteúdo da aliança de Deus com Noé: “Não será mais destruída toda
a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra”
(9.9-11).
c) O sinal desta aliança é o arco-íris (9.12-17).

6. A arqueologia e a geologia comprovam o dilúvio.

Os arqueólogos têm encontrado registros interessantes de um dilúvio de
grandes proporções., ocorrido em eras remotas.  São tradições antigas,
evidentemente pagãs, mas que comprovam o fato em si.

a) Egípcia: Os deuses certa vez purificaram a terra por um dilúvio, do
qual só uns poucos pastores escaparam.
b) Grega: Deucalião, avisado de que os deuses iam trazer uma inundação
à terra, por causa da  grande perversidade desta, construiu uma arca,
que repousou no monte Parnasso. Uma pomba foi solta duas vezes.
c) Babilônica: Conhecida como Épico de Gilgamés. Neste seu poema,
Gilgamés, quinto rei da dinastia de Ereque, conta sua visita a Utnapistim,
o Noé babilônico, a procura do segredo da vida eterna. Utnapistim, então,
contou a Gilgamés a história do dilúvio e como escapou dele.

Faz  poucos  anos,  uma  camada  de  lama,  evidentemente depositada por
dilúvio, foi encontrada em quatro lugares distintos, na região Mesopotâmica: Ur,
a 19 km do lugar tradicional do Éden; Fara, 96 km mais acima; Quis, subúrbio da
cidade de Babilônia, mais além; e Nínive, bem mais ao norte.

7. A tipologia do dilúvio.

No Dilúvio, a iniciativa da salvação foi de Deus. Ele idealizou e mandou
construir a arca. Assim também é a salvação em Cristo (Romanos 5.8). No dilúvio,
Deus providenciou a arca, mas os que se salvaram tiveram que crer e entrar na
arca. Assim também a salvação em Cristo (At 16.31). A arca de Noé tinha uma
porta, uma só. Jesus é a porta (Jo 10.9). Os passageiros da arca tiveram total
segurança. Assim também quem está em Cristo. (Romanos 8.31).

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
Boletim Dominical – ano 6 nº 66 – 08 de maio de 2022 

 
 

 

Presente Especial de Deus! 
“Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho...” Isaías 49:15 (parte) 

 

 

No carro, com os avós, Edu estava um pouco ansioso. Ao longo dos últimos 

meses, tinha acompanhado a barriga da mãe crescer, as compras de roupinhas, 
fraldas, mamadeiras e outras coisinhas... Enfim, os preparativos para a chegada 
do bebê. E tudo parecia muito divertido. 
Agora chegara a hora de, finalmente, conhecer a irmãzinha. Estavam indo para o 
hospital, onde os médicos tinham acabado de tirar a Luiza da barriga da mamãe. 
Já no quarto, Edu examinou tudo à sua volta. 
“Oi meu amor, vem conhecer sua irmã.” a mãe chamou. 
Edu subiu num banquinho com a ajuda do pai, ficou olhando aquele “embrulhinho” 
no colo da mãe e franziu a testa. Parecia uma boneca, mas se mexia e chorava. 
“O que foi, filho? Não gostou da Luiza?” 
“Ela é tão pequenininha...” e, ainda olhando fixo para a irmã, não aguentou e 
perguntou para a mãe: “Você vai gostar mais dela do que de mim?” 
A mãe sorriu e, com a mão que estava livre, deu um abraço no filho. “Claro que 
não! Eu amo vocês dois do mesmo jeito. Vocês são presentes que Deus me deu.” 

Na Bíblia aprendemos as histórias de muitas mães: Eva foi a primeira; Ana 
implorou a Deus por um filho; Noemi adotou suas noras como filhas; Eunice, e 

sua mãe, Loide, educaram Timóteo nos caminhos do Senhor; Maria foi escolhida 
por Deus para ser a mãe humana de Jesus... 

As histórias dessas mães (e de tantas outras) podem ser diferentes, mas a 
Palavra de Deus nos mostra uma coisa que todas têm em comum:  

amor por seus filhos. 
Hoje é um dia especial: DIA DAS MÃES. Famílias se juntam em comemorações, 

filhos compram presentes, fazem cartões, etc. Mas nunca se esqueça: você é um 
presente de Deus para sua mãe. E ela é um presente do Senhor para você! 

Então, todos os dias, quando estiver falando com Deus,  
lembre-se de agradecer a Ele por ter lhe dado sua mãe. 

beijos, Tia Sandra 
(saiba mais em Isaías 49:14 e 15) 

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 – Por Dentro e Fora 
Por dentro e fora, alto e baixo! 
Sempre sou feliz. (2x) 
Jesus aqui entrou 
Meu coração limpou. 
Por dentro e fora, alto e baixo! 

Sempre sou feliz. 

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 –  

“Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.”  

Atos 16:31  

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Vamos agradecer ao Senhor vida das nossas mães! 

8 – MENSAGEM: tio Eduardo 

 

9 – CÂNTICO – Mãe, como eu amo você 
Mamãe você esperou por mim 
Mamãe você orou por mim 
Antes mesmo de eu nascer 
Você me entregou a Deus 
Como eu amo 
Mãe como eu amo você. 

 

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 

Sara Lopes de Melo 06/05 11 anos 

Tia Brenda (Cordeirinhos) 08/05  

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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