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JESUS É LUZ
1 João 1:05

Não tenha dúvida que muito se revela de uma pessoa pelo deus a quem ela
adora. Quem são os referenciais de fé.

Por isso, você já viu isso no começo dessa carta, João começa por descrever
o caráter de Deus e quem Ele é – Pai de Jesus Cristo. Mas, agora, João introduz
um conceito sobre Deus que precisamos entender. Ele afirma que Deus é luz e
isso tem grande significado na Palavra de Deus.

Dizer que Deus é luz é falar de Sua glória e esplendor. Não há nada mais
intenso e glorioso do que o brilho da luz. Se há algo que sintetize a ideia de luz é
o sol. Por isso, a Bíblia nos diz que Deus “fará sobressair a tua justiça como a luz
e o teu direito, como o sol ao meio-dia.” (Sl 37:6); nos ensina que “o SENHOR Deus
é sol e escudo; o SENHOR dá graça e glória; nenhum bem sonega aos que andam
retamente.” (Sl 84:11)

Dizer que Deus é luz é falar que Ele revela, pois a luz permite ver. Não há
nada secreto, escondido, encoberto ou que deus não conheça. Tudo está posto
diante dos Seus olhos. “Ele revela o profundo e o escondido; conhece o que está
em trevas, e com ele mora a luz.” (Dn 2:22)

Dizer que Deus é luz é contar da sua pureza e santidade. Pois a clareza,
simbolizada pela luz é símbolo de pureza e clareza.

Dizer que Deus é luz é assumir que ele é guia seguro no caminho. Não há
dúvida que a luz torna fácil a caminhada; a luz assinala o caminho. Apendemos
na Palavra de Deus “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os
meus caminhos.” (Sl 119:105)

Mas, falar que Deus é luz nos garante a qualidade reveladora na presença
Dele. Falhas ficam descobertas na luz; manchas e sujeiras são percebidas.

Se vivêssemos mais essa realidade e nos apropriássemos dessa certeza
muito do que vemos no mundo não aconteceria. A certeza da impunidade é um
mal que grassa na face da terra.

Muitas vezes, nó mesmos que conhecemos a Palavra de Deus nos deixa-
mos levar pelas circunstâncias e deixemos coisas escondidas, encobertas, que
precisam ser tratadas em nossa vida, prevalecer. Ledo engano. Deus vai tratar
todo o nosso interior, pois

“Nada há encoberto que não venha a ser revelado; e oculto que não
venha a ser conhecido.” (Lc 12:2)
“Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão
escondidas, quer sejam boas, quer sejam más.” (Ec 12:14)

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

38 NC – Louvores sem fim

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 128
163 NC – Direção Divina

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

314 NC – Diligência

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Aquele que me ama”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

132 NC – Vivificação

Bênção
Tríplice Amém

Poslúdio

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

38 NC – Louvores sem fim
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 128
163 NC – Direção Divina

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

15 anos da Bibi

Recepção de Membros

Aprendendo um novo hino: 314 NC - Di-
ligência

CONSAGRAÇÃO

314 NC – Diligência
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Aquele que me ama”
Mensagem: Rev. Miguel Marques

DESPEDIDA

132 NC – Vivificação
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ao erguermos as mãos
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Santo

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 10:02-16
Cântico: Sonda-me, Usa-me

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Em espírito, em verdae

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Diego Stallone

SANTA CEIA

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Emaús
Comunhão

DESPEDIDA

Oração Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Eu vou construir

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.

CESTA DE NATAL
Chegou a hora de nos mobilizarmos para
abençoar 80 famílias no mês de dezem-
bro. Vamos começar com esse alvo e, se
houver mais adesões, ampliaremos. Essa
é uma histórica iniciativa da SAF-
Botafogo. Durante os próximos dois me-
ses levantamos doadores que nos permi-
tam adquirir 80 Sacolas de Natal para
entregar para famílias carentes no Na-
tal. Assim propiciamos uma ceia a quem
não pode comprar. O valor da Sacola de
Natal é R$ 100,70. Você pode depositar
na conta da Igreja, mas não se esqueça
dos centavos, pois é isso que identifica
como uma doação para Sacola de Natal.
Mas não se esqueça, ligue para Gláucia
Heier (99206-7277) para registrar seu
nome e o beneficiário, aquela família
para quem você deseja oferecer a Sacola
de Natal.



CULTO DA FRATERNIDADE/ CULTO
DA REFORMA
O Presbitério do Rio de Janeiro agendou
para o dia 30 de outubro, às 10h30min,
na Igreja Presbiteriana de Copacabana o
Culto da Reforma. Nesta oportunidade
resgataremos uma iniciativa histórica de
nosso Concílio – O culto da Fraternidade.
Oportunidade em que todas as nossas
igrejas se farão presentes para celebrar
ao Senhor. É claro que seguiremos todos
os protocolos. Será uma bênção que você
esteja presente, mas é preciso fazer ins-
crição. O telefone para inscrição é: (21)

NOSSOS INSTRUMENTISTAS ESTÃO
DE VOLTA
Graças a Deus que, devagar, as coisas vão
voltando ao normal, com toda segurança.
Nos cultos vespertinos nossos músicos e
cantores estão nos conduzindo no louvor.
Nos cultos matutinos Inês, Miguel, Clara
e Stella estão nos abençoando também nos
dirigindo. Tudo isso com segurança e to-
dos vacinados. Glória a Deus!

O TRABALHO INFANTIL VAI VOLTAR
Estamos tomando as providências para
que possamos voltar as atividades com
as crianças. Nossos professores já foram
vacinados. Uma comissão foi constituí-
da pelo Conselho para analisar o espaço
do 3º andar. Agora a Comissão de Saúde
vai propor ao Conselho um protocolo.
Devagar, com sabedoria e cuidado vamos
retomando à normalidade.

NOSSO POVO ESTÁ VOLTANDO PARA
AS ATIVIDADES NA IGREJA
Percebemos uma demanda crescente de
presença em nossos cultos e isso é uma
bênção. Nosso povo tem se vacinado e,
com todo cuidado, retomado a participa-
ção na igreja. Agora estamos planejando
e elaborando protocolo para o retorno do
trabalho infantil presencial.

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS
O Conselho da Igreja durante o ano de
2020 promoveu uma criteriosa atuali-
zação do rol de membros da nossa igreja
e continuará a fazê-lo durante este ano.
Um próximo passo necessário é a atua-
lização dos dados dos membros, por isso
você será contatado para conferir se suas
informações estão atualizadas. Um rol
em dia nos permite aumentar a comu-
nhão e o contato entre nós.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 23
de outubro, 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 04: Ruth Léa da Silveira e Hannah
Feuser dos Santos Rodrigues; Dia 05:
Rebeca Oliveira Ferreira e Julia Regis
de Medeiros; Dia 06: Djanir Coutinho da
Silva e Leandro Chaves da Fonseca; Dia
07: Neyde Staccioli e Pedro Victor
Ferreira da Silva; Dia 09: Raphael
Fernandes Nóbrega e Gabriela Manhães
Nóbrega.

Deixamos de publicar o telefone dos ani-
versariantes tendo em vista o estabeleci-
do pela Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais, (Lei nº 13.709/2018). Esta é a legis-
lação brasileira que regula as atividades
de tratamento de dados pessoais.

NOVA 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 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 ora-
ção. Estes são os motivos e nomes da-
queles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Julieta Dusi, Claudia
Giordano Barbosa, Cleube Anay de Olivei-
ra (câncer), Dulcineia Pires, Eliane Cristina
Soares, Francisco Antônio (Primo Ligia Por-
tes), Gabriela Gerusa Leite Weston, Jaira
Botelho Moura, José Eduardo Nucci (filho
do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e sua irmã
Eulice Magalhães (Neném), Marcos Muniz,
Peggy Barbetta Soares, Rogério dos Santos
Gil (saúde), Stila Borges Coelho de Sousa e
Thor Barros (Neto da Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e suas
filhas Barbara e Luísa (consolação, orien-
tação 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 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

ESCALAS

Presbítero
03/10: Presb. Esequias Sales
10/10: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
03/10: Diác. Aureliano Dutra, Jorge Sarito
e Joaber Sales
10/10: Diác. Pedro Rocha, Eduardo Chagas
e Rodrigo Caldas

Escola Dominical Adultos:
03/10: Presb. Eduardo Gouvêa
10/10: Presb. Esequias Sales

Comissão de Som:
03/10: Marcos Victório
10/10: Luiz Felipe

Escala Transmissão
03/10 - Transmissão dia: Malu| De olho
na live: Angela e Ana/noite: Davi  | Trans-
missão noite: Julia.
10/10 - Transmissão dia: Davi| De olho na
live: Angela e Ana/noite: Malu  | Transmis-
são noite: Tiago.

A PRESENÇA DE JESUS ACABA COM A SOLIDÃO

Nos desertos da vida,
A solidão é um caminho.
Porém, Jesus ali está,
Para lhe transportar
A uma vida de paz,
Sob todas as circunstâncias.

Um preenchimento espiritual,
Paz inabalável e estável,
Ancorada pelo véu divino.
Luz que completa o mundo,
Solidão que jamais alcançará,
O Servo fiel e temente a Ele.

Quem procura Jesus no coração,
Jamais dará espaço a solidão,
Cheios do Espírito Santo,
Almas alimentadas,
Amaduradas pela palavra.
Firmadas na fé.

Assim Jesus salva,
Das solidões terrenas,
Dos corações amargurados,
De mortes pequenas.

Para um filho de Deus,
Basta o amor do Senhor,
Para preencher com amor,
A vida de batalha ou dor.

Acreditando N’Ele,
Tudo pode, tudo crê.
Casas inundadas pelo Espírito do amor,
De Deus, nosso criador!

Que a sua vida e a sua casa sejam pre-
enchidas por esse amor de Jesus Cristo.

Amém!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

IX - COMO ORAR

· Para ilustrar seus ensinos sobre oração, Jesus deu aos seus
discípulos uma oração modelo, conhecida hoje como o Pai
Nosso (Mateus 6.9-13). Evidentemente, não era sua intenção
que os discípulos e os crentes posteriores a repetissem
sempre, como uma reza. Esta oração é um exemplo. Com
ela, Jesus nos ensinou:

a. toda oração deve ser dirigida ao Pai;
b. podemos e devemos orar louvando e santificando seu

nome;
c. devemos falar com Deus sobre o nosso desejo de que

sua vontade seja obedecida na terra como o é no céu;
d. podemos e devemos pedir coisas materiais tais como o

simples pão ou alimento para cada dia; etc. As palavras
podem ser outras, alguns itens podem ser omitidos e
outros acrescentados, conforme a necessidade.  Se te-
mos um filho doente, por exemplo, não é o caso de “re-
zar” dez Pai Nosso e tantas Ave Maria. Falemos com Deus
sobre a nossa preocupação no momento, e peçamos:
“Senhor, peço-te que cures meu filho, se for esta a tua
vontade...”

2. Jesus ensinou outras coisas sobre a prática da oração. Veja:
· Em nome de quem devemos orar? João 14.13; 16.23-24.

·  Orar em nome de Jesus implica reconhecer nossa
pecaminosidade e imperfeições, completa indignidade e ne-
cessidade de um Sacerdote e Mediador.

· Que é necessário para recebermos os pedidos que fazemos
em oração? Mateus 21.22; Tiago 1.6-7.

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 35– 03 de outubro de 2021                                                                                                                                                      

                        As rochas e a Rocha. 
“Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a 

um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha;” Mateus 7:24 
“Não há santo como o Senhor; porque não há outro além de ti; e Rocha não há, 

 nenhuma, como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2 
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1906-2021 

           A partida de futsal estava quase terminando, mas foi um jogo tenso. Zequinha 
era um menino zangado e brigão. Cismou que não tinha merecido o cartão amarelo e 
foi reclamar com o juiz. Mas Zequinha foi tão mal-educado com o juiz que acabou 
sendo expulso do jogo. Os amigos sabiam que ele era brigão e que em sua casa 
todos gritavam, xingavam, falavam ao mesmo tempo sem respeitar o outro. Ninguém 
se entendia! 
            Será que Zequinha não percebia que, se continuasse sendo mal-educado e 
irritado, seria prejudicado. Ele ia sempre à Igreja e conhecia a Palavra. Só precisava 
agir de acordo com a vontade de Deus, obedecendo, sendo gentil, amoroso, tendo 
domínio próprio. Faltava a prática. 
 
            A Bíblia conta que Jesus estava ensinando uma grande multidão. Era 
tanta gente que precisou subir em um monte e, dali falar com todos. 
            Uma das coisas que Jesus disse foi que nossa vida pode ser comparada 
a uma casa construída dia após dia Para ter firmeza e segurança, deve ser 
construída em cima de uma base forte, como uma rocha. E essa base forte, a 
rocha, é a Palavra de Deus. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a mansidão, 
são qualidades que aprendemos na Bíblia. Ele disse que se construímos nossa 
vida nessas bases, mostramos que somos inteligentes e cuidadosos 
(prudentes). 
             Jesus usou a palavra rocha para representar algo forte e firme, como a 
Palavra de Deus. Na nossa historinha vemos que, na casa do Zequinha, todos 
brigavam ninguém se entendia. Certamente essa família estava sendo 
construída sem firmeza alguma, como uma casa na areia, prestes a desabar. 
Quando seguimos o caminho do amor e da obediência a Deus, construímos 
uma vida mais feliz e firme. 
          Essa representação da rocha também serve para pensarmos na Igreja 
onde estamos. Se não tivesse sido construída e alimentada com a Palavra de 
Deus, não seria tão antiga como é. Na primeira dificuldade, já teria ruído, se 
separado. Tantos anos servindo a Deus no Brasil é uma grande benção! 
                                                                Bjos , tia Ilda 
(saiba mais em Mateus 7:24-27 / Lucas 6:46-49)                                                 

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Maria - Boas-vindas (Cânticos de  
Salvação para Crianças /vermelho-3/ APEC)  
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 e Inês – PARA FICAR FORTE (Cânticos  
de Salvação para Crianças /vermelho-22/ APEC) 
Comer, comer, pra forte ficar 
Corre, pular pra forças ganhar 
Crescendo, crescendo criança feliz 
E forte, bem forte ficando. 

Cantar, orar, falar com Jesus 
A Bíblia ler para amar a Jesus 

Crescendo, crescendo nas coisas de Deus 
E forte ficando com Cristo! 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Bethina  
Vamos orar e louvar a Deus porque Ele é bom, poderoso,  
nos criou e nos ama!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de outubro- Davi Benincasa- Mateus 6:9-13 
 
5-Versículo do mês de outubro para memorizar: Ana Beatriz e Esther  
 

        “Bem-aventurados os limpos de coração 

             porque verão a Deus.” Mateus 5:8 

                                  
 6- Recordando – Salmos 23:1- Luisa , Laura Heringer 

        
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Pedro Henrique  
  Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir sua ajuda e proteção. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 

9- Vídeo da Laura Heringer  
 

10– CÂNTICO: Isabella e Inês – O coração 
O coração da menina e do menino 
Que tem Jesus, é diferente (BIS) 
Não é triste, e nem zangado 
Aborrecido, nem assustado 
Mas é feliz e sorridente (2x)      
           
                 Oração do Pai Nosso- Lucas 
 

                      Benção pastoral – Rev. Cid Caldas   
 

                                Aniversariantes de OUTUBRO 
  "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8                                                                                                                                                        

                                                          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- Ilda Marques de Andrade, Indiomar Crosoé de 
Oliveira Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas 
9h30min- Culto das crianças (4 a 12 anos) 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária)                    
                           Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo 

TIA MARIANE (UNIDOS POR CRISTO) 01/10  

TIA JULIA RÉGIS (JUVENIS POR CRISTO) 05/10  

TIA BÁRBARA VELLOSO (SEMENTINHAS DE JESUS) 23/10  

TIO INDIOMAR (COORDENAÇÃO GERAL) 29/10  

TIA CLAUDIA GRAMMÁTICO (CACAU- CORDEIRINHOS) 30/10  
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