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FALANDO A VERDADE SOBRE O AMOR
1 João 4:07-21

Danilo Caymmi compôs uma música que começa dizendo: “o que é o amor,
onde vai dar”. A música é bela (eu gosto muito dessa composição), a letra nos
enternece, fala de impressões sobre o amor, sua intensidade, os efeitos que cau-
sa, o envolvimento, mas não pretende, nem consegue defini-lo nem definir as
causas, só propõe efeitos.

João trata do fulcro da questão – Qual a origem do amor e de onde parte. É
por onde ele parte (v. 7). O amor tem sua origem em Deus. Não existe amor que
seja verdadeiro que cuja fonte não seja Deus. Essa premissa é fundante e organi-
za nas nossas vidas o verdadeiro sentido da vida e, principalmente, das relações.

A. E. Brooke, certa vez, disse que “o amor humano é o resplendor de algo na
própria natureza divina”.

Você há de se lembrar que o escritor de Gênesis (1:26) nos ensinou que
somos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, assim sendo, par sermos
o que fomos criados, o amor precisa ser também nossa essência.

Perceba que o amor nos traz duas dimensões inseparáveis. Quando conhe-
cemos a Deus, aprendemos a amar; mas é no exercício do amor que conhecemos
a Deus (v. 7 e 8, 12).

Quando o homem percebe a presença de Deus, percebe que o amor de Deus
o cobre e, por consequência também é tomado pelo amor aos seus semelhantes.

Como se percebe a presença do amor de Deus? Ele nos é manifestado fun-
damentalmente por Jesus Cristo (v. 9). É olhando para Ele que o amor de Deus
não reserva nada para si mesmo, se auto esvazia em nosso favor. É amor que não
tem merecimento – Deus ama!

Pronto! Está colocada a base do amor de Deus por você. Sobre essa base
precisa ser vivido o amor humano – uma resposta ao amor de Deus (v. 19).

Paulo nos ensinou que o verdadeiro amor lança fora o medo (1 Co 13). João
nos ensina que quando o amor chega, o temor desaparece (v. 17 e 18.  Pois o medo
e o temor são características de quem espera o pior, o castigo, a vingança, a má
retribuição.

Como você pode ver o amor de Deus e o amor do homem estão
indissoluvelmente relacionados (v. 7, 11, 20 e 21), disse Barclay. Pare aqui e
aplique isso em suas relações e sentimentos.

Nossa meta de vida é ser como Jesus, portanto se Deus ama, nós temos
que amar. Visto que a única prova de que você realmente ama a Deus, é aplicar
esse amor aos homens.

Se Deus está em seu coração, mostre seu amor pelos homens e mulheres
a sua volta.

Acho que a gente precisa dar uma parada para pensar e aplicar isso em
nossas relações!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

14 NC – Louvor
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 63
66 NC – Coração quebrantado

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Sonda-me, ó Senhor”

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

CONSAGRAÇÃO

62 NC – Hino de gratidão
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Maior amor não há””
Mensagem: Rev. Paulo Roberto Gomes

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Ó Rei de amor”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
345 NC – O pão do mundo
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Eu escolho te louvar
Cântico: É de coração
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 9.18-24
Cântico: Segurança

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Me ajude a melhorar
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Se não fosse o teu amor
Mensagem: Rev. Diego Stallone

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 servi-
mos nossa comunidade local e o mundo.
Nossa missão é adorar ao Senhor em es-
pírito 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.

AGE PARA ELEIÇÃO DE PRESBÍTERO
E DIÁCONOS
O Conselho da Igreja, nos termos do art. 4º,
parágrafo 2ºdo Estatuto da Igreja Presbiteriana
de Botafogo CONVOCA os membros da Igreja
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, no dia, horário e local
abaixo designado:

DIA: 03.07.2022
HORÁRIO: 9h00 às 12h00min
LOCAL: Em sua sede na Rua da
Passagem, 91 - Botafogo

ORDEM DO DIA:
1. Eleger 1 (um) oficial presbítero;
2. Eleger 4 (quatro) oficiais diáconos;

3. São indicados os nomes dos seguin-
tes irmãos:

Para o presbiterato (reeleição):
Pb. André Ricardo de Almeida Ribeiro;
Para o diaconato:
Reeleição – Diác. Marco Aurélio de
Jesus Oliveira Nóbrega, Diác. Michel
Beltrão arque, Diác. Pedro Silva de
Moraes Rocha e Diác. Rogério de
Andrade.

4. A votação se dará de forma eletrônica
e presencial.

5. MESA RECEPTORA E APURADORA:
·Presidente: Pb. Esequias Costa Sales
·Pb. Vitor Camarinha da Silva
· Pb. Paulo Nascimento

PLENÁRIA DA SAF
No próximo domingo, dia 26, às 16h nos-
sa SAF estará reunida em plenária. Você,
que é sócia da SAF, preciosa estar pre-
sente e você que ainda não se envolveu
com esse ministério, é carinhosamente
convidada para dele participar.

REV. PAULO ROBERTO MUNIZ GOMES
É pastor da Igreja Presbiteriana de
Inhaúma, membro do presbitério Rio Norte
e 1º Secretário do Sínodo do Rio de Janei-
ro. Paulo é casado e um grande amigo de
muitos anos. É o pregador que Deus nos
enviar no Culto Matutino. Que Deus o use
abençoadamente. Bem-vindo!!

ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO
Para celebrarmos o aniversário da igre-
ja, neste mês, a Comissão de Comemo-
rações nos convida para um delicioso al-
moço no dia 26 de junho, após o Culto
Matutino. Como as vagas são limitadas,
estamos abrindo as inscrições hoje para
que você possa se inscrever com tran-
quilidade e guardar seu lugar e de sua
família. O valor é R$ 35,00.

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO
Como fazemos todos os anos, neste mês
você tem a oportunidade de dar um pre-
sente especial para a sua igreja. Dife-
rente dos dízimos e ofertas que regular-
mente entregamos, ao agradecermos a
Deus a bênção de mais um ano de vida,
também o fazemos oferecendo um pouco
mais do que temos para os projetos espe-
ciais da igreja. Você tem a sua disposi-
ção, envelopes especiais carinhosamen-



te confeccionados para que você deposi-
te seu presente de aniversário para a
Igreja. Se você desejar depositar na con-
ta da igreja, não se esqueça de colocar o
centavo identificador – 0,60. Deus os
abençoe.

PROSSEGUIMOS EM NOSSOS ALVOS
MISSIONÁRIOS
O Conselho vem 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 pro-
jeto 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 entre-
ga do seu dízimo.

ENCONTRO DA FAMÍLIA DA IP
BOTAFOGO
Você que se inscreveu para nosso en-
contro em Novembro precisa fazer o pa-
gamento da 2ª parcela.

ESTACIONAMENTO PARA QUEM VEM
À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o estaci-
onamento localizado na Rua da Passa-
gem, 120. Você que vem à Igreja tem o
direito de pagar o valor único de R$ 15,00
pelo período total compreendido pelo ho-
rário 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.

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 09
de julho, 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 20: Ana Paula Pellegrino, Jorgiana
Cristina Fernandes e Maria de Fátima
Guahiba Justo; Dia 21: Celsa Chaves
Britto, Denise da Silveira Costa
Hermenegildo e Tassiane Talevi Moura;
Dia 22: Ananda Helena Primo da Silva,
Paulo Cesar da Silveira e Pedro Silva de
Moraes Rocha; Dia 23: Guiomar Lins de
Araújo.

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO:
Hoje: Gisselle de Carvalho França
Buraseska e Mauricio Buraseska (22
anos); Dia 22: Débora Cristina Szendrodi
Dourado Teixeira e Maurício Miranda
Dourado Teixeira (18 anos); Dia 24:
Malvina Salomão de Pinho e José
Vicente Ambrósio de Melo (15 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 Con-
selho está sugerindo a você que deposi-
te os valores discriminando pelos centa-
vos, 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 ne-
cessárias para o sustento das atividades
e compromissos missionários e minis-
teriais 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 ora-
ção. Estes são os motivos e nomes da-
queles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Julieta Dusi, Clau-
dia Giordano Barbosa, Cleube Anay de
Oliveira (câncer), Dulcineia Pires, Eliane
Cristina Soares, Francisco Antônio (Pri-
mo 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
19/06: Presb. Paulo Nascimento
26/06: Presb. Mário Filipe

Diácono
19/06: Diác. Joaber Sales, Glauco
Wamburg e Eduardo Chagas
26/06: Diác. Thiago Leite, Jorge Sarito
e Rogério de Andrade

Escola Dominical Adultos:
19/06: Rev. Antônio Dusi
26/06: Presb. José Vicente

Comissão de Som:
19/06: João Lucas | Pedro Rocha
26/06: Miguel Torres | Luiz Felipe/Pau-
lo Nascimento

Escala Transmissão
19/06: Transmissão dia: Julia | De olho
na live: Ângela | Transmissão noite:
Malu
26/06: Transmissão dia: Pedro Ribeiro
| De olho na live: Ângela | Transmissão
noite: Letícia



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

VI. A História de Abraão e Ló – Gn 11:26 – 25:9

1. Ur dos Caldeus

Depois da confusão das línguas em Babel, e da resultante formação e dis-
persão das nações, os caldeus, um povo semita, fundaram importantes cidades
na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, hoje Irã e Iraque. A
mais importante foi Ur, também chamada Ur dos Caldeus. Foi nesta cidade que
nasceu Abrão, o primeiro patriarca de Israel. Posteriormente, ele se chamaria
Abraão.

Abrão viveu em Ur, na companhia de Terá, seu pai, e de outros familiares,
até à idade adulta. Foi ali que ele se casou com Sarai, sua meia irmã (Gn 11.26-
29; 20.12). Foi ali também que Deus o chamou e lhe disse: “Sai da tua terra, da
tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei; de ti farei
uma grande nação, e te abençoarei... Em ti serão benditas todas as famílias da
terra” (Gn 12.1-3; At 7.2-3). Este foi o começo da chamada História da Redenção,
a história de tudo o que Deus fez para redimir ou salvar a humanidade.

2. Harã

Ao que parece, Abrão compartilhou com Terá o chamado e as promessas de
Deus. Então, “... tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, e a Sarai, sua
nora, mulher de Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã;
foram até Harã, onde ficaram” (Gn 11.31). Esta cidade, também chamada Padã-
Harã, ficava à margem de um afluente do rio Eufrates, a 965 km a noroeste de Ur,
e a 643 km a nordeste de Canaã. Terá, o pai de Abrão morreu em Harã.

(Continua)
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Ajudar é legal! 
“Levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo.” Gálatas6:2 

 

 

A manhã de segunda-feira estava agitada como sempre. Os pais se 
arrumando para ir trabalhar e os filhos, para a escola. Era um tal de já 
acabou?, preciso ir ao banheiro!, o café da manhã está pronto!  
Edu começou a perceber que o pai estava demorando demais no quarto. 
Normalmente, era o primeiro a ficar pronto e apressar o restante da família. 
Então decidiu ir ver o motivo. Encontrou o pai sentado na cadeira, tentando 
amarrar o cadarço do sapato, mas, como tinha cortado o dedo na cozinha, no 
fim de semana, não estava conseguindo. 
“Deixa que eu ajudo, pai,” falou, se abaixando. 
“Obrigada, filho.” O pai sorriu. 

Já imaginou se você estivesse com um problema e não tivesse ninguém para ajudar? 
É sempre bom poder contar com seus pais, amigos, irmãos para dar uma mãozinha 

quando está com alguma dificuldade, não é? 
A Bíblia nos ensina que devemos ajudar uns aos outros. Depois que Jesus voltou para 

o céu, nas igrejas, os discípulos ensinavam que todos deveriam ajudar que estava 
com problemas. Alguns, cuidavam de quem estava doente, outros, de quem 

precisava de comida ou roupas, e assim por diante. 
Mas, você pode estar se perguntando: ainda não sou um adulto, como posso ajudar? 

Quando o apóstolo Paulo disse aos Gálatas “levai as cargas uns dos outros,” não 
estava falando apenas de coisas grandes e pesadas. Pequenas ações também são 

importantes. Coisas simples, como procurar os óculos do vovô, ou ajudar a irmãzinha 
a amarrar o cadarço, ou mesmo, como o Edu da nossa história, perceber que o pai 

está precisando de uma ajudinha. 
Deus fica feliz quando vê que Seus filhos ajudam uns aos outros! 

 

    beijos, Tia Sandra 
(Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 6:1 a 5) 

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


LITURGIA: 
 

PRELÚDIO: – Boas Vindas 
Boas-vindas há! 
Bem-vindos sim. 
Boas-vindas pra você. Aleluia. 
Boas-vindas há.  
Bem-vindos sim. 
Venham, venham, outra vez! 

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

2 – CÂNTICO – Deus é bom pra mim 
Deus é bom pra mim. (2x) 
Feliz estou, cantando eu vou. 
Deus é bom pra mim. 

Deus é bom pra mim.  (2x) 
Seguro estou, contente em vou. 
Deus é bom pra mim. 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR:  
O Senhor é bom demais e merece nosso louvor! 

4 – LEITURA BÍBLICA do mês – 1 João 3:23 e 24 

 5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:  

 

 

 

 

 

6 – RECORDANDO –  

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

Salmo 24:1a 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Senhor, no ajude a ajudar nosso próximo! 

8 – MENSAGEM: Tia Carol 

 

9 – CÂNTICO – Celebrai com júbilo 
A alegria está no coração 
De quem já conhece á Jesus 
A verdadeira paz só tem aquele 
Que já conhece a Jesus 

O sentimento mais precioso 
Que vem do nosso Senhor 
É o amor, que só tem 
Quem conhece a Jesus 

.Aleluia, aleluia! (4x) 
 

Oração do Pai Nosso e Despedida 
 

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

 

João Pedro Lacerda 01/06 2 anos 

Heloisa da Silveira Costa Hermenegildo 03/06 7 anos 

Tia Sandra (Amigos de Jesus) 03/06  

Tia Letícia (Cordeirinhos e Sementinhas) 04/06  

Valentina Maria Cortez 05/06 7 anos 

João Miguel Primo Mota 06/06 7 anos 

Laura Heringer de Melo Silva 13/06 5 anos 

Esther Ramires Aragão 14/06 9 anos 

Betina Vilela Torres Pinto Bravo 18/06 4 anos 

Tia Jorgiana (Cordeirinhos) 20/06  

Tia Tassiane (Cordeirinhos) 21/06  

Tia Esther Caldas (Amigos de Jesus) 29/06  

Tio Lucas (Juvenis) 29/06  

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 Carolina da Cruz Lima, 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. 
 

DIGITAL- Desde 27/03/2022, todas as atividades passaram a ser presenciais.  

Acesse cultos e aulas anteriores no Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo  

 

“Filhinhos, não amemos de palavra, nem de 
língua, mas de fato e de verdade.”  

1 João 3:18 
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