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ANDAR NA LUZ
1 João 1:6-7

João, nestes dois versículos, ataca um grave problema no meio cristão de
então, mas que se estende até hoje. Ele procura rebater uma maneira de pensar;
uma postura interior que pode se estabelecer no pensamento de cristãos. É isso
mesmo, ele está falando para você e para mim, assim como falou para a comuni-
dade de então.

Há pessoas que se julgam capacitados intelectualmente para entender o
Evangelho. O conhecem todo, são capazes de produzir textos e interpretações,
citam a Bíblia décor. Mas nada disso se traduz em vida.

Há pessoas que avançam muito no caminho do conhecimento, e isso é bom,
mas o perigo é deixar de dar importância para o fato de que somos pecadores.

Há outros que se julgam tão espirituais que acham que estão imunes ao
pecado e aí, caem ou estão em pecado sem sequer perceberem por estarem afo-
gados em sua empáfia “espiritual”.

Mas, ainda há uma postura equivocada que precisa ser denunciada. Há
pessoas que tentam se “amparar” nas palavras de Jesus dizendo que superaram
a Lei; que a Lei não tem mais razão de ser por julgarem que, muito espirituais,
não correm riscos. Se esquecem que o próprio Jesus disse: “Não penseis que vim
revogar a Lei ou os Profetas; não vim para revogar, vim para cumprir.” (Mt 5:17)

Diante desse quadro, João responde enfaticamente contra essas posturas
lembrando que Deus é luz e não existe NENHUMA possibilidade de comunhão
com quem anda na escuridão moral e ética de uma vida que diz conhecer a
Cristo, mas não o vive, portanto, não pode ter comunhão com Deus. Pois, quem
está em comunhão com Deus reflete essa comunhão na bondade, pureza moral
conformidade com o que Deus estabeleceu.

João, denuncia que essa forma de pensar que julga bastar conhecer o texto
bíblico, mas dissocia este conhecimento da prática devida, afirmando que esta
postura, na verdade, revela que aqueles que assim procedem andam em trevas.

Na verdade, o que João denuncia é a postura de achar que a verdade é
apenas conhecimento. Sobre isso, Barclay nos diz : “Isto significa que para o
cristão a verdade nunca é apenas uma verdade intelectual; a verdade é sempre
verdade moral; não se trata de uma coisa que só exercite a mente, mas se trata
de algo que põe em marcha toda a personalidade. A verdade não é o descobrimen-
to de uma verdade abstrata; é uma maneira concreta de viver. Não só é pensa-
mento, também é atividade”.

Hoje há muitas pessoas que vivem um cristianismo de “grupo de discus-
são” – só debatem ideias. Mas, Jesus é para ser crido e vivido; a Palavra de Deus
é para ser lida, aprendida e vivida.

Você pode saber tudo de religião; tudo de Bíblia; conhecer os compêndios de
teologia, ser um eminente religioso, intelectualmente falando, mas ser um fra-
casso moral.

João não faz uma apologia a ignorância, mas insiste que o conhecimento
precisa estar associado a prática.

Não se esqueça - “conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (Jo
8:32) O conhecimento de Jesus produz libertação e isso é prática!

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

167 NC – Cristo, esperança nossa
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 33:10-22
158 NC – Conforto e luz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

259 NC – Hosana e glória
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Guarda-nos Senhor”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
346 NC – A ceia do Senhor
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

167 NC – Cristo, esperança nossa
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 33:10-22
158 NC – Conforto e luz

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

259 NC – Hosana e glória
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Guarda-nos Senhor”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
346 NC – A ceia do Senhor
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Grande é o Senhor
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Digno

CONTRIÇÃO

Leitura: Marcos 10:35—45
Cântico: Isaías 53

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: É de coração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Ousado amor
Mensagem: Rev. Antonio Dusi

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Não fale

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.

PLENÁRIA DA SAF
A Presidente da SAF, Elenice Arruda, con-
voca as sócias da SAF-Botafogo para a
reunião Plenária que ocorrerá no próxi-
mo dia 24 de outubro, às 16hs para, nos
termos do artigo 42 do Regimento da SAF,
promover alteração do artigo 13, por pro-
posta da Diretoria.
É claro que a Plenária, além desse compro-
misso formal, terá todos aqueles momentos
abençoadores que caracterizam a reunião
das senhoras da Igreja. Você é convidada a
estar presente e, também, abençoar!

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.



PARABÉNS AOS NOSSOS PROFESSORES
Dia 15 de outubro comemora-se o Dia do
Professor, em todo o Brasil. O motivo des-
sa comemoração se dá pela iniciativa de
Dom Pedro I que, no dia 15 de outubro de
1827, baixou um Decreto Imperial que
criou o Ensino Elementar no Brasil que
deveria acontecer em “todas as cidades,
vilas e lugarejos tivessem suas escolas
de primeiras letras”. Em 1947, o profes-
sor paulista (possivelmente de nome
Becker) teve a ideia de transformar a data
em feriado e iniciou a tradição de home-
nagear os professores no dia 15 de outu-
bro, em referência ao decreto de D. Pedro
I. Becker cunhou uma frase que ficou
guardada na história - “Professor é profis-
são. Educador é missão”. Esta ideia tor-
nou-se um feriado escolar nacional pelo
Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro
de 1963. O Decreto definia a essência e
razão do feriado: “Para comemorar con-
dignamente o Dia do Professor, os esta-
belecimentos de ensino farão promover
solenidades, em que se enalteça a fun-
ção do mestre na sociedade moderna, fa-
zendo participar os alunos e as famílias”.
Em nossa igreja, temos dezenas de pro-
fissionais da educação, além de irmãos e
irmãs que também exercem o magisté-
rio abençoando nossas crianças desde o
berçário até a idade adulta. Por tudo isso
damos graças a Deus.

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)

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: Jorge Sarito da Silva Leite e Edyr
Soares Custódio; Dia 19: Ruth Rodrigues
Barreiro, Aline Ribeiro Alves Silveira e
Paula Braga Ribeiro; Dia 20: Laodice
Maria de Macedo e Sergio Henrique de
Oliveira Machado; Dia 21: Fernanda Ri-
beiro Winter Moreira; Dia 23: João Mar-
celo Marques de Andrade.

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 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), 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)
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
17/10: Presb. Mário Filipe
24/10: Presb. Vitor Camarinha

Diácono
17/10: Diác. Michel Jarque, Leonardo
Medeiros e Thiago Leite
24/10: Diác. Rogério de Andrade, Felipe
Silveira e Glauco Wamburg

Escola Dominical Adultos:
17/10: Rev. Antonio Dusi
24/10: Profa. Ligia Portes
Comissão de Som:
17/10: Thiago Leite
24/10: Lucas Bezerra

Escala Transmissão
17/10 - Transmissão dia: Letícia| De olho
na live: Angela e Ana/noite: Davi | Trans-
missão noite: Pedro.
24/10 - Transmissão dia: Malu| De olho
na live: Angela e Ana/noite: Pedro | Trans-
missão noite: Letícia.

MESTRE DOS MESTRES!

Professores da infância;
Professores da vida.
Ensinam, criam,
Lutam, educam,
Pintam páginas de alegria.

Transformam pedra bruta
Em grandes obras-primas.
Assim como Jesus fez
Com seus escolhidos discípulos
Que, internamente, Ele sabia,
Que eram de grande valia.

O verdadeiro mestre
É aquele que acolhe,
Escolhe,
Elege!
O aluno necessitado,
Impulsivo ou transtornado.

Mestres
Que transformam mentes
Inquietas e insanas,
Em mentes
Virtuosas e inteligentes.

Ser professor
É ser Mestre!
É acolher com autoridade
Aquele aluno perdido,
Com grande potencial
Para a realidade.

É fazer sua obra:
Transformar mentes e corações.
Ensinar para a vida!
Replicar ensinamentos
E ponderações.

O grande Mestre
É aquele como Jesus:
Escolheu discípulos
Cada um com a sua personalidade.
E assim o fez,
E não desistiu.
Com sua autoridade e liderança,
Uma grande orquestra surgiu.

Feliz Dia dos Professores!
Grandes Mestres!
Que ensinam e fazem repensar,
Moldar atitudes,
Transformar!

Ana Carolina Corval



ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO
Rev. Éber César

IX - COMO ORAR

6. Que preciosa promessa encontramos no Salmo 66.20?

7. Em casa, durante a semana, leia os textos e identifique alguns
tipos e motivos de oração:

· Salmo 34.1
· Salmo 61.1
· Salmo 32.5
· Atos 12.5
· I Timóteo 2.1-2

8. Também em casa, conheça estes belos exemplos de oração que
encontramos na Bíblia. Veja se os princípios que estudamos estão
presentes.

• Ana - I Samuel 1.9-17
• Davi - I Samuel 23.10-11
• Salomão - I Reis 8.22-26
• Josafá - II Crônicas 20.5-12
• Daniel - Daniel 6.10
• Pedro - Atos 10.9
• Paulo - Colossenses 1.9-10
• Epafras - Colossenses 4.12
• A Igreja - Atos 2.42; 12.5

(Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                 Botafogo 

                                           Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030 
                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 6 nº 37– 17 de outubro de 2021                                                                                                                                                      

 Como vou entender, se ninguém me explicar? 
      “... Compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: Como poderei entender, se 

 alguém não me explicar?...” Atos 8:30b-31a    
         “... No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o  
         adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito.”  
                                                                               Tito 2:7b-8    
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1906-2021 

             - Tia Bel !!!! Eca! Achei um bicho na minha goiaba! 
             - Ótimo, Maria!  
             - Como ótimo!?!? Achei um bicho, tia Bel! Minhoquinha, entendeu?  
             - Claro! Entendi, Maria. Se você achou uma minhoquinha, quer dizer 
que a goiaba não tem agrotóxico, é orgânica, sem remédios. Não é melhor? 
             - Nossa tia Bel, você sabe muitooooo!! Pra tudo tem uma explicação! 
Quando eu crescer vou ser igual a você. 
             
            Quando começamos a pensar nos nossos professores sempre 
nos lembramos de algum em especial. Alguém que marcou nossa vida, 
de quem temos saudade.  
            Na Bíblia lemos a história de uma pessoa, um Etíope, que queria 
aprender, tinha um livro na mão, sabia ler, mas não sabia interpretar, 
não entendia bem. Ele precisava de alguém para explicar o que estava 
lendo. Deus providenciou essa pessoa. Filipe estava longe dali, nem 
sabia que o Etíope existia, não imaginava que passaria por aquela 
situação, mas obedeceu a ordem de Deus, enviada por um anjo. Filipe 
foi a pessoa que explicou para o Etíope que a passagem bíblica que 
estava lendo era referente à morte de Jesus descrita no livro de Isaías. 
             Às vezes, aquilo que vemos não tem a explicação que achamos. 
Muitas vezes precisamos da ajuda de pessoas que entendem mais de 
alguns assuntos para nos explicar o sentido das coisas. São os 
professores, queridos servos de Deus, enviados para esclarecer, tirar 
dúvidas, ensinar coisas úteis e curiosas. Jesus gostava de ensinar. Ele 
era chamado de mestre, de Rabi, e todos tinham muita admiração por 
essa qualidade que apresentava. Deus chama pessoas especiais, para 
obras especiais. Os professores são pessoas especiais e merecem 
muitas homenagens!                                              Bjos,  Tia Ilda                                                                              
 ( saiba mais em Atos 8:26-40 / Efésios4:7-16)                             

 

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella e Inês- 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- Vídeo da Betina  
 

3- CÂNTICO–Uma ovelhinha-  Isabella e Inês- 
Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, 
Foi pra longe do Pastor, perdeu-se a coitadinha; 
O Pastor bondoso saiu bem cuidadoso, 
Pelos montes, sem parar; 
Saiu chamando e procurando a Sua ovelhinha. 

O Pastor bondoso saiu bem cuidadoso, 
Sua ovelha a procurar, no mundo perigoso; 
Indo nos caminhos, feriu-Se nos espinhos, 
Mas um dia o bom Pastor 
Ficou contente, pois finalmente achou Sua ovelhinha 

 
4-ORAÇÃO DE LOUVOR: Beatriz Regis 

Vamos orar e louvar a Deus porque Ele é bom, poderoso,  
nos criou e nos ama!  
 
5-Leitura Bíblica no mês de outubro- Esther- Mateus 6:9-13 
 
6-Versículo do mês de outubro para memorizar: Paulo, Erik 

        “Bem-aventurados os limpos de coração 

             porque verão a Deus.” Mateus 5:8 

                                  
 7- Recordando – Provérbios 3:5a – Matheus,Yan , Bethina e Nathan 

        

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

10– CÂNTICO: Perto, perto  de Deus eu quero andar - vídeo de 
Chris Sahium ( Igreja Presbiteriana  da Gávea) com voz de Keila 
Araujo (missionária APEC –RJ)  

Perto , perto de Deus eu quero andar (3X) 
Eu quero ser parecido com Jesus. 

          

                 Oração do Pai Nosso- Ana Carolina  
                      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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