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O SIGNIFICADO DAS TREVAS EM NOSSAS VIDAS
1 João 1:05

Esta é uma palavra de profundo significado para Deus, pois nos ensina onde
estamos e o porquê precisamos deixá-la – as trevas.

Não há nada mais didático do que os termos trevas e luz na Bíblia para nos
ensinar como são distintas estas realidades diante de Deus.

Primeiramente, João faz questão de começar sua colocação aqui deixando
claro que, em Deus, não há treva nenhuma. Qualquer ideia de mal é absolutamente
distinta de Deus e Sua atuação. Pois, trevas significam oposição à vida que Deus,
em Cristo, veio nos propiciar.

Mas, precisamos entender e aprender que esta palavra tem efeito didático
para entendermos nossa situação e a necessidade de Jesus em nossas vidas.

A palavra trevas, na Bíblia, significa basicamente uma vida sem Cristo.
Mas para frente, no capítulo 2, João vai nos dizer: “vos escrevo novo mandamento,
aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a
verdadeira luz já brilha.” (1 João 2:8) Ele fala isso para aqueles que estão em
Cristo, as trevas se dissipam, precisam se dissipar. Paulo também fala assim em
sua carta aos Efésios, volta ao assunto ao falar aos Colossenses que Deus nos
libertou do poder das trevas. Por isso, nos admoesta, dizendo: “Mas vós, irmãos,
não estais em trevas, para que esse Dia como ladrão vos apanhe de surpresa;” (1
Ts 5:4)

Entenda que as trevas são inimigas da luz. Não há comunhão entre luz e
trevas. É intrinsicamente impossível, pois aonde a luz chega, as trevas são
dissipadas. Isso é uma realidade para a sua vida. É um atestado e uma oportunidade
de análise de como estamos vivendo. Lembre-se que as trevas não resistem à
luz, e não ao contrário -  “A luz resplandece nas trevas, e as trevas não
prevaleceram contra ela.” (João 1:5)

Olhe para você, sua forma de viver e os caminhos que você tem andado,
pois andar em trevas quer dizer ignorar a vida com Jesus. Ele nos convoca a
andar na luz. Aquele que anda em trevas tropeça, cai, vive tateando e sendo
levado pelas circunstâncias. “Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz
está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem;
e quem anda nas trevas não sabe para onde vai.” (João 12:35)

Precisamos vigiar e ter coragem de examinar as circunstâncias da vida, as
situações em que nos colocamos, os pensamentos que temos, o porquê dos
problemas, das ruas sem saída, das tristezas e derrotas para vermos se não há
sinais de trevas, pois estas expressam o caos de uma vida não vivida na presença
de Deus. Está aí um excelente sinal para você julgar as circunstâncias da sua
vida. Há trevas? As coisas não estão claras? Acenda a luz de Cristo e deixe sua
claridade iluminar todas as áreas de sua vida.

Sem aluz de Cristo em nossas vidas elas são e /ou se tornam o caos. Porque,
por natureza, as trevas são estéreis – não produzem vida.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

362 NC – Brilhando por Jesus
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 90
359 NC – Jesus me quer bem

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

361 NC – Brilhando com Jesus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Em campinas
verdejantes”
Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

367 NC – Convite aos meninos
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

362 NC – Brilhando por Jesus
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 90
359 NC – Jesus me quer bem

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

361 NC – Brilhando com Jesus
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Em campinas
verdejantes”
Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

367 NC – Convite aos meninos
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Louvemos ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Santo

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 10:17-30
Cântico: Deus é Deus

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Rei do meu coração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Maurício
Buraseska

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Nada além do sangue

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 amadure-
cer mais discípulos de Jesus. Esta é a base
para nosso ministério e tudo o que faze-
mos. 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.

FÉRIAS DO REV. CID CALDAS
Este ano, nosso pastor precisou dividir
suas férias em três partes para poder
atender as demandas da Igreja. Assim é
que este final de semana ele está com-
pletando os últimos dias de suas justas e
merecidas férias, conforme aprovado pelo
Conselho. Mas, no domingo que vem já
estará de volta.

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 Natal.
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 centa-
vos, 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)

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
HOJE: Solange Nascimento Mendes Ri-
beiro e Glaucia Souza Gomes; Dia 11:
Ana Paula Maggessy Tovar e Mauro
Rufino Martins; Dia 12: Daniela Köhler
da Costa; Dia 14: Maria Clara Tavares
Fernandes da Silva, Thiago Pinheiro de
Macedo e Ana Clara de Almeida Severino
da Silva; Dia 15: Peggy Barbetta Soares
e Deborah Pereira Gonçalves; Dia 16:
Jordana S. Ramires Aragão.

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
Conselho está sugerindo a você que de-
posite 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 Oliveira
(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 (saú-
de), 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 MO-
TIVOS

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
10/10: Presb. Paulo Nascimento
17/10: Presb. Mário Filipe

Diácono
10/10: Diác. Pedro Rocha, Eduardo Cha-
gas e Rodrigo Caldas
17/10: Diác. Michel Jarque, Leonardo
Medeiros e Thiago Leite

Escola Dominical Adultos:
10/10: Presb. Esequias Sales
17/10: Rev. Antonio Dusi

Comissão de Som:
10/10: Luiz Felipe
17/10: Thiago Leite

Escala Transmissão
10/10 - Transmissão dia: Davi| De olho
na live: Angela /noite: Malu  | Trans-
missão noite: Tiago.
17/10 - Transmissão dia: Letícia| De
olho na live: Angela e Ana/noite: Davi |
Transmissão noite: Pedro.

SER CRIANÇA

Uma criança
Que ama Jesus
Nos caminhos do Senhor,
Segue com amor.

Uma criança feliz,
Que tem Jesus no coração.
Graça e gratidão
E amor aos seus irmãos.

Uma criança cristã,
De coração puro e amado,
Um simples gesto acalentado,
Num mundo necessitado.

Alma ingênua,
Diversão, brincadeira.
Olhos que brilham.
Futuro da nossa bandeira!

Simples vontades,
Sem muitas legalidades.
Querem apenas cantar,
Amar, Louvar,
Às vezes, protestar:
Mudar!

A juventude cristã,
Pronta para renovar!
Assim vamos começar:
Dar esperança,
A infância,
Sem nada cobrar.

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

IX - COMO ORAR

3. Além da fé, qual é o outro requisito fundamental para recebermos

os pedidos que fazemos a Deus, de acordo com I João 5.14-15.

· Veja o exemplo do próprio Jesus em Mateus 26.39,42.

4. Leia os textos, responda as perguntas e confira suas crenças e

práticas religiosas:

· Quem nos provê acesso a Deus? João 14.6.

· Quem devemos invocar para salvação e ajuda? Atos 2.21; 4.12.

· Quem é nosso fiel sumo sacerdote? Hebreus 4.14-16.

· Quem morreu, ressuscitou e intercede por nós, no céu? Ro-

manos 8.34.

· Quem é Mediador único entre Deus e os homens? I Timóteo

2.5.

5. Como podemos superar a ansiedade e ter a paz de Deus?

Filipenses 4.6-7

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 36– 10 de outubro de 2021                                                                                                                                                      

Crianças não atrapalham, nunca! 
             “Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de   
                   que se envergonhar , que maneja bem a palavra da verdade.”  
                                                       2 Tm 2:15 
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1906-2021 

              Tia Maria disse que o sábado seria um dia muito especial!  
           Os alunos passariam o dia todo na escola para uma programação 
muito legal. Mas durante a semana todos deviam ajudar para que tudo 
saísse certinho. Era uma ideia excitante!! Um plano muito legal!  
           E, enquanto tia Maria ia falando, as crianças tentavam imaginar como 
seria “demais” passar a semana ajudando e montando a programação do 
sábado. Nalvinha estava ansiosa!! Os planos da tia eram muito legais! E o 
que a Nalvinha queria saber, de verdade, era: Qual seria a sua parte neste 
plano? Onde, e em que momento ela entraria para fazer parte desse plano? 
 
           Essa história da escola e da Nalvinha faz-me lembrar de uma 
coisa: nós também fazemos parte de um plano. Nós estamos incluídos 
no Plano de Deus. Aliás, não só incluídos, mas ativamente incluídos! 
Ou seja, trabalharemos para que este plano seja cumprido de maneira a 
agradar a Deus, para a glória dEle. MESMO SENDO CRIANÇAS!  
         Também me lembrei de uma história bíblica sobre a jovem 
escrava do comandante Naamã. O conselho dessa menina, ainda uma 
criança, foi fundamental para que houvesse o encontro de Naamã com 
Eliseu e a cura de uma doença do comandante. Muitas vezes não 
entendemos muito bem porque acontecem algumas coisas em nossas 
vidas, coisas nem sempre alegres. Mas é importante que estejamos 
sempre com as nossas vidas entregues nas mãos de Deus e que 
entendamos que, tudo o que acontece, serve para o bem, dentro de um 
plano maior do nosso DEle. Devemos estar sempre prontos a trabalhar 
na obra de Deus na terra, com o coração aberto e puro para cumprir 
qualquer papel, qualquer função, ajudando sempre. Crianças não 
atrapalham nunca!            Bjos e feliz dia das crianças!!Tia Ilda 
 (saiba mais em II Reis 5/ Rm. 8:28-30 )                             

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella- 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! Feliz semana  
da criança ! 
 

2- CÂNTICO– Coral das crianças– Meu bom Pastor é Cristo (Cânticos de 

Salvação para Crianças /verde) CÂNONE 

Meu bom Pastor é Cristo, 
Com Ele andarei. 
Conduz-me às calmas águas, 
Com Ele andarei.  
Sempre, sempre, com Ele andarei. 
Sempre, sempre, com Ele andarei. 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Maria Luisa  
Vamos orar e louvar a Deus porque Ele é bom, poderoso,  
nos criou e nos ama!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de outubro- Gabriel Régis- Mateus 6:9-13 
 
5-Versículo do mês de outubro para memorizar: Luisa , Matheus 

        “Bem-aventurados os limpos de coração 

             porque verão a Deus.” Mateus 5:8 

                                  
 6- Recordando – Salmos 27:1a- Clara, Laura 

        
7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi Benincasa  
  Vamos agradecer a Deus pela semana e pedir sua ajuda e proteção. 
 
8-Mensagem – tia Ilda 
 
9- Vídeo do Marco  

 

10– CÂNTICO: Isabella e Inês – Deus é tão bom 
Deus é tão bom! (3X) É tão bom pra mim. 
Cristo é real!  (3X) É real pra mim! 
Ele voltará! (3X) Voltará pra mim. 
Deus é tão bom, Cristo é real , ele voltará, voltará pra mim! 
          
                 Oração do Pai Nosso- Tagore 
 

                      Benção pastoral – Rev. Diego Stallone    
 

                                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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