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“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Candidato
Lic. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja
Rev. Miguel Marques Rodrigues, Rev. Cid Pereira Caldas, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, 
Pb. Mário Filipe Bandeira Pereira, Pb. Paulo dos Santos Nascimento, Pb. Paulo 
Severino da Silva (emérito), Pb. Vitor Camarinha da Silva.

Diáconos
Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, Leonardo Coelho de Medeiros, Michel Beltrão Jarque.

Diáconos Eméritos
Antônio de Oliveira Nóbrega, José Marques Baía, Marco Aurélio de Jesus Oliveira 
Nóbrega.

Escola Dominical
Crianças: Desde o berço até aos juvenis, nossos pequeninos se reúnem em diferentes 
classes, que funcionam no EFOC - 3º andar e, como UCP - Botafogo, desenvolvem 
diferentes atividades, sob a Coordenação Geral de Ilda Marques de Andrade.

Adolescentes: EFOC - 3º andar :: Orientador: Lic. Diego Brito Stallone de Lima.

Moços: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales.

Adultos: Classe I - 1º andar :: Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de 
Oliveira Gouvêa e Luzia Soltesz.

Membros Novos: 1º andar :: Orientadora: Stila de Sousa.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h00 às 17h00, no Salão 
Social - 2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 1º Domingo, às 16h30min, no Salão Social - 2º andar.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h00, nas casas dos Adolescentes.   

UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas
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Para Pensar
Morrem os inocentesMt 2:16-18

A história é antiga, pois a maldade de governantes dominadores, déspotase violentos traspassa gerações. Sofrem os povos as más e injustas decisões dosgovernantes. Herodes enfurecido decide matar todos os meninos de Belém e ar-redores. Ele temia que alguém pudesse se levantar e tentasse derrubá-lo do po-der. Precisamos fazer um destaque. O Evangelho de Mateus teve como desti-natários primeiro os cristãos da Palestina. Eles conheciam muito bem a tradi-ção, os costumes, a sabedoria e normas judaicas. Mateus procura demonstrarque Jesus era o verdadeiro Messias esperado. Por isso, faz questão de, sempreque possível, estabelecer ligações com o Antigo Testamento, e com as situaçõesvivenciadas por Israel.Neste texto, vemos Mateus dizendo,  com toda clareza,  para um judeu aligação intrínseca e indissociável que há entre Jesus e a história de Israel, como dito pelos Profetas e, portanto, com o mover de Deus.Aqui Mateus demonstra que o exílio de José, Maria e Jesus para o Egito éo cumprimento da profecia de Jeremias. Mas, também revela o simbolismo desseexílio em relação a história de Israel. A profecia de Jeremias se refere à matançade judeus pelas tropas de Nabucodonosor (cerca de 586 aC). Jeremias se refere aochoro de Raquel, morta após dar à luz a Benjamim, como o choro dos deportadospara o exílio. Ler isso para um judeu era lembrar do exílio imposto, por exemplo, aJosé, por seus irmãos. Jesus também estava sendo forçadamente exilado. Exílioé sempre sinônimo de perda de liberdade. É como se Mateus dissesse ao narrar ahistória de Jesus: “Lembrem-se do que fomos e passamos; eis que o Messias vivea nossa história”. Ele sabe o que passamos, porque passou por isso também.Mateus também destaca a ordem de Herodes para matar todos os meni-nos de Belém e arredores, pois com isso, traz a memória do povo a ordem de Faraópara que as parteiras não deixassem vivos os filhos dos judeus. Não há dor tãolancinante do que aquela que sofre uma mãe ao perder um filho. Israel experi-menta agora, através do seu próprio rei, Herodes, a mesma dor.O milagre da salvação se renova e encarna. O Deus de Israel revelado emJesus, o Messias prometido, vive a história que vivemos, passa pelo que passa-mos, como nós, é desterrado, mas de lá vem liberto: “Do Egito chamei o meuFilho” (v. 15b). Já tinha previsto o profeta Oséias (Os 11:1).Esse momento da história nos ajuda também a entender o porquê de, emcertos momentos da vida, termos que deixar coisas e situações, abandonar àspressas a “Belém” de nossas vidas, que nos dá abrigo e aparente conforto, parapartir numa “aventura” relativamente desconexa. É livramento de Deus. É prote-ção de Deus. É cumprimento do projeto de Deus para sua vida – salvação!
Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Vitor Camarinha
Diáconos               Leonardo Medeiros, Marco Aurélio e

Aureliano Dutra
Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes
Música Manhã:  Inês Rufino

            4 cantos
Noite:     Grupo Kaleo

 Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO
CAPÍTULO V

Concílios
Seção 1ª - Concílios em Geral
Art. 66.  Os membros dos concílios são:
a) efetivos - os ministros e presbíteros que contituem o concílio, bem comoo Presidente da legislatura anterior;b) ex officio - os ministros e presbíteros em comissões ou encargos deter-minados por concílio e os presidentes dos concílios superiores, os quais gozarãode todos os direitos, menos o de votar;

Domingo
09h30m Escola Dominical
10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil
16h00m Ensaio Coral
17h00m Orando pela Igreja
18h00m Culto ao Senhor

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero           Eduardo Gouvêa
Diáconos            José Baiá , Fábio Severino e

Jorge Sarito
Recepção Solange Nascimento

Afia Mendes
Música Manhã: Stella Junia

            Coro Marcello Ganter
Noite:    Stella Junia
            Coro Marcello Ganter

Som  Roney Hermenegildo

 Terça-Feira
09h00m SAF - Oficina Artesanal
19h00m Reunião de Oração

 Quarta-Feira
15h00m Palavra e Oração

 Quinta-Feira
19h00m Em Conversa com o Pastor

               Sexta-Feira
 15h00m  Encontro com a Bíblia



REV. ALEX BARBOSA VIEIRA
Neste domingo está conosco oRev. Alex Barbosa Vieira. Ele épastor efetivo da IgrejaPresbiteriana do Grajaú desde2006. Casado com Claudia e pai deDavi e Caroline. Ele é o mensagei-ro que Deus nos trouxe nestamanhã. Rev. Alex é um amigo demuitos anos e, quando o convideipara participar do aniversário denossa Igreja, ele prontamenteatendeu ao nosso convite. Regis-tramos nossa gratidão por sua pre-sença.

REV. WALCYR JOSÉ DE PAIVAGONÇALVES
Hoje, no culto vespertino, estaráconosco o Rev. Walcyr Gonçalves.Ele é o Presidente do Sínodo Du-que de Caxias e pastor efetivo daIgreja Presbiteriana Monte Horebe.Atuou como Secretário Geral deMocidade da IPB. Casado comDeborah Dias Gomes. Vem parti-cipar do aniversário de nossa Igre-ja com sua Palavra abençoadora eseu jeito carinhoso. Rev. Walcyr,obrigado pelo carinho em abrirespaço em sua agenda para estarconosco.

OREMOS PELOS ENFERMOS
Lembre-se de colocar esses ir-mãos e irmãs diante do Senhor.Para ajudar sua oração, eis osnomes daqueles que foram infor-mados ao pastor: Bianca  AmorimGomes (filha de Deuzélia e Diác.Aureliano), Clair Dobler (tratamen-to), Almte. José Carlos Coelho deSousa, Presb. Paulo Severinoda Silva.

RECEPÇÃO DE MEMBROS
Tivemos a oportunidade de re-ceber como membro de nossaIgreja no domingo passado nossairmã Verônica Cruz Soares daSilva Raner (transferência) quejá chega integrada na vida e tra-balho de nossa Igreja. Mais umapessoa que o Senhor traz para onosso meio. Que o Senhor conti-nue a nos dar um coração abertoa receber aqueles que Ele trazpara fazer parte do Corpo de Cris-to aqui reunido.

BOLO DE ANIVERSÁRIO
Desde já queremos que vocêreserve a data e esteja presente,pois no dia 3 de julho, após o cultovespertino, teremos um momen-to de comunhão, confraterniza-ção e o partir de um saboroso bolono Salão Rev. Miguel MarquesRodrigues. Toda festa de aniver-sário termina com o bolo. A nossanão será diferente. Vamos todosnos esforçar para estarmos pre-sentes.

CADASTRO DA IGREJA
Você que é membro da Igrejaestá cadastrado. Contudo, como passar do tempo, você podeter se mudado, seus dados pes-soais podem ter se alterado,seus telefones podem estardesatualizados. Você pode nosajudar a nos manter conectadosmandando um e-mail para:secretaria@ipbotafogo.org.brou telefonando para a Leila ecorrigindo suas informaçõescadastrais.



DISTRIBUIÇÃO DE BÍBLIAS
No próximo dia 03 de julho,teremos a já tradicional partici-pação do Coro Marcello Gantercantando na escadaria da Igre-ja. Nesta oportunidade, tam-bém distribuiremos 100 exem-plares da Bíblia para aquelesque por aqui passarem. Quemdistribuirá? Nós, membros daIgreja. Esta iniciativa tem semostrado ser uma excelenteoportunidade de evangelização.Deus nos abençoou através dadoação, por um irmão, dasbíblias a serem distribuídas. Éimportante que você saiba tam-bém que todo visitante, nãocrente, que vem a nossa Igreja,ao final do culto recebe de pre-sente, um exemplar da Bíblia.Mãos que abençoam vidas. Vocêé convidado (a) a chegar naIgreja mais cedo no dia 03 paraajudar na distribuição das Bí-blias.

REFLEXÕES SOBRE A IGREJA
Esta é a temática geral que aEscola Dominical está ofere-cendo desde domingo passa-do. O professor é o queridoRev. Jouberto Heringer que,no domingo passado, nos trou-xe uma maravilhosa aula so-bre a temática: Igreja – Povo deDeus. Neste domingo ele abor-da a temática: Igreja – Corpode Cristo. E, no próximo do-mingo o tema: Desigrejados.Venha participar! É uma exce-lente oportunidade deaprofundar seus conhecimen-tos da Palavra de Deus.

O QUE DAREI AO SENHOR PORTODOS OS SEUS BENEFÍCIOS?
Neste mês de aniversário, que-remos convidá-lo a oferecer aoSenhor uma oferta de gratidão.Você encontra encartado emnosso boletim um envelope es-pecial, como sempre é feito nomês de aniversário. É o convitepara que ofereçamos a Deusuma oferta de gratidão na cons-ciência de que “até aqui nosajudou o Senhor”!

FESTA JULINA SERÁ NO DIA 16DE JULHO
Nossa tradicional festa coorde-nada pela UPA acontecerá no dia16 de julho nas dependências doInstituto Carioca de Educação quefica na Rua São Salvador, 49 –Flamengo. A UPA solicita àque-les que desejam ajudar, a doa-ção de elementos para compo-rem as barracas. Mas, a todosnós fica o convite para estarmosjuntos neste dia.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no próximo dia 02 de julho,às 08h30min, no Salão Rev.Miguel Marques Rodrigues.

 VISITANTES
No domingo passado estive-ram conosco os irmãos ReinaldoMiranda Corrêa e SuelyScardini. Registramos aqui nos-sa alegria em recebê-los em nos-sa Igreja e o desejo de revê-losem outra oportunidade.



ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO  -PRÓXIMO DOMINGO
Nosso almoço será no domin-go que vem. As inscrições já seencerraram e a lotação está com-pleta. Se você ainda não acertouo pagamento (R$ 25,00), procu-re, ainda hoje, uma das seguin-tes irmãs: Eneida Costa, GlauciaGallindo, Rachel Simplício ouSolange Nascimento. Como vocêpode ver, excepcionalmente, nomês de junho não teremos al-moço no quarto domingo.

ACAMPAMENTO
As inscrições já começaram.Não deixe para cima da hora! Jáhá muitos inscritos. Não deixepara se inscrever em cima dahora. Já temos um grande núme-ro de irmãos inscritos.Data: 16 a 18 de setembro;Local: Hotel Renovo em Itaboraí(Rod. RJ-116, Km 4,5);Investimento:Hotel + Ônibus = R$ 240;Se for de carro = R$ 195;Crianças (até 2 anos) são isentas;Hotel (Crianças de 2 a 10) = R$60Hotel + Ônibus (Crianças de 2 a10) = R$ 110;Todos os valores podem serparcelados em até 2 vezes!! Asparcelas têm vencimento no dia15 de cada mês! As inscriçõespodem ser feitas com qualquermembro da diretoria da UMP.

LAR SAMARITANO
Os interessados no sustentodessa obra de assistência a ido-sos devem procurar a irmãLusinete de Almeida.

PLENÁRIA DA SAF É HOJE

PLENÁRIA DA SAF É HOJE
A Sociedade Auxiliadora Fe-minina (SAF) estará reunidahoje, às 16hs, no Salão Rev.Miguel Marques Rodrigues.Você, mulher presbiteriana,que ainda não é sócia da SAFtem no dia de hoje uma exce-lente oportunidade para co-nhecer essa maravilhosa obrado Senhor.

PHILIPPE NÓBREGA E VALÉRIASTIVAL CASARAM-SE
No último dia 23 de junhoaconteceu a cerimônia de casa-mento civil de nossos irmãosPhilippe e Valéria. É uma novafamília que se constituiu. Roga-mos ao Senhor que abençoe ocasal, os ilumine, abençoe osprojetos de vida e lhes dê acerteza de Sua companhia eproteção. Esperamos, oportu-namente, orar com e pelo ocasal aqui na Igreja. Deus osabençoe.

MARINALDO CARDOSO
Cantor e compositor, homemde Deus, estará conosco na pro-gramação #Somos um, promovidapela UMP, no dia 02 de julho,sábado, às 18hs. Será um mo-mento de louvar a Deus, ouvir-mos uma palavra inspiradora erecebermos a mensagem musi-cal de Marinaldo. Ele é um com-positor da nova geração, seguin-do os passos de Gerson Borges eJoão Alexandre. Tenha certezade que serão momentos muitoagradáveis. Planeje-se para es-tar presente.



    ORDEM DO CULTO MATUTINO
ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de SilêncioPrelúdio: “Lugar de Paz” – Quarteto4 CantosSaudação e AcolhimentoCântico 03 (NC)Oração de Adoração e LouvorCântico 165 (NC)
CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo 16Cântico  159  (NC)Momento de Súplica e Intercessão. Oração Silenciosa. Oração PastoralQuarteto 4 Cantos: “Deixa o Sal     vador te ajudar”Ato Gratulatório – Aniversariantesda Semana.
CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e OfertasCântico 92 (NC)Oração Diaconal de Dedicação
Quarteto 4 Cantos: “Abrigo em meioao temporal”Saudação aos VisitantesAvisos

EDIFICAÇÃO
Quarteto 4 Cantos: “Aleluia, Amém”Mensagem: Rev. Alex BarbosaVieira

DESPEDIDA
Cântico 299 (NC)Bênção ApostólicaPoslúdio - “Bênção” -Quarteto 4Cantos

ESTACIONAMENTO
A Igreja mantém convênio como estacionamento localizado naRua da Passagem, 120. Vocêque vem à Igreja tem o direito depagar o valor único de R$ 13,00pelo período total compreendi-do pelo horário do culto. É pre-ciso que, assim que entrar, vocêinforme que está vindo para aIgreja e que faz parte do convê-nio da Igreja com o estaciona-mento.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Marlene do CarmoBittencourt (2539-3596), Ale-xandre de Toledo Vieira (2137-0774); Dia 28: Luciano AfonsoGonçalves Azevedo (3649-9031); Dia 29: Rônia Baía Ro-cha (2551-5657); Dia 30: AdilsaSouza da Costa (2542-9428),Mary Angela Benford Nucci(2295-8409); Dia 02: GabrielRegly Leal Ribeiro (2565-7656).

PROGRAMAÇÃO PARA AS CRIAN-ÇAS
Nossa Igreja mantém uma pro-gramação especialmente voltadapara as crianças. Temos um an-dar inteiro preparado para recebê-las e abençoá-las com o estudo daPalavra de Deus. Enquanto nósnos reunimos no Templo, tios etias, com muito amor, ensinamas crianças. Agora, também ànoite temos a matinê para ascrianças. Papai e Mamãe venhamaos cultos vespertinos e tragamas crianças.



SONHO DE NATAL 
 

Que este Sonho de Natal 
No seu sentido integral 
Traga uma esperança contida 
de amor e fraternidade 
e recíproca amizade 
p'ra ter mais sentido a vida. 
 
Que termine o sofrimento 
Daqueles cujo tormento 
É de dor e opressao 
Aos tristes dê alegria 
E volte a dar companhia 
A quem vive em solidão. 
 
Do que o Natal nos traz 
Que traga sem falta a paz 
De que o mundo bem carece 
P'ra que não permita a guerra 
Nem haja fome na terra 
E um Novo Mundo comece. 
 
Que o Menino da bondade 
  Permita a realidade 
De todos sermos iguais 
Em sentimentos unidos 
Faça que os dias vividos 
Possam ser todos Natais. 
 
(Euclides Cavaco) 

 

 
Diretoria SAF-Botafogo 2014 

Presidente- Deuzélia Ribeiro Amorim Dutra 
Vice-presidente- Solange Nascimento Mendes Ribeiro 
1ª secretária- Ana Cristina Ribeiro Rodrigues 
2ª secretária- Dáurea Gramático 
        Tesoureira- Maria Emília Machado Vianna Cardoso 
 

Representante do Conselho junto à SAF/Botafogo - Presbítero Eduardo de Oliveira Gouvêa 
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             CAMINHANDO NA MESMA DIREÇÃO 
 Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta : que nos amemos 

uns aos outros:...”    1 João 3 :11                                            

   “ ... aquele que ama a Deus , ame também a seu irmão.” 1 João 4:21b 

 
“ Ora, os dons são diversos , mas o Espírito é o mesmo.”I Cor 12:4 

   “...o fruto do Espírito é o amor ...” Gálatas 5:22  

           - Era a maior e melhor orquestra daquela cidade!!!! 
            Muitos instrumentos e o maestro mais capacitado que já tinham 
visto!  Todas as apresentações da orquestra ficavam superlotadas, pois era 
uma delícia ouvir todos os instrumentos tocando em HARMONIA.  
           - Em quê ,tia Junia? Harmonia? Serve pra quê?- perguntava a 
curiosa Clarinha F. ,sempre interessada quando o assunto era musica. 
             - Harmonia acontece quando as coisas ou as pessoas andam na 
mesma direção , fazendo coisas diferentes, mas na mesma direção , em 
concordância. 
                No caso de uma orquestra , os diversos sons devem ser 
agradáveis aos ouvidos , harmônicos. Tudo em equilíbrio.  
               Mas , Dona flauta resolveu ser “do contra”. Ela resolveu que 
tocaria ritmos totalmente diferentes durante as apresentações, iria fazer o 
que desse “ na telha” .   
               O maestro levantava a batuta para uma valsa , e a flauta tocava o 
hino nacional. O maestro pedia uma marcha e a flauta respondia com 
bolero. A flauta estava agindo de forma errada com os outros instrumentos, 
sem amor.  Conclusão : a orquestra não estava funcionando em 
concordância, o público desapareceu , os outros instrumentos estavam  
nervosos e o  maestro , triste.... Valeu ?!?!? 
         Entre nós . família bendita de Deus , é bom que haja união com 
harmonia . A Bíblia diz que é bom e agradável . Do mesmo jeito que uma 
orquestra afinada , para produzir música que encante . Algo muito especial 
acontece quando a família de Deus se reúne em harmonia!  
                                                      Beijinhos tia Ilda 
 ( saiba mais em Salmos 133/  1 João 3:11-18 / 1 João 4:13-21)                            
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         LITURGIA : 
Prelúdio : Boas vindas há 
Boas vindas há 
Bem vindos são , boas vindas pra vocês , aleluia! 
Boas vindas há 
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!! 
 
1-Saudação : Que bom encontrar meus 

 amigos de novo!!! Temos algum visitante? Bem vindo no 
nome do Senhor!! 

 
2-Cântico :A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd Cânticos para garotada/ 

vol 1/  Marilene Vieira/ faixas 4 e 14) 

A alegria está no coração de quem já conhece a 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 já tem  quem já conhece a Jesus. Aleluia! Amém! 

3-Oração de Louvor : Vamos dizer a Deus que o amamos!! 
Nosso Deus é maravilhoso!!!  
 
4-Leitura Bíblica – Lucas 17:11-19  
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
     “  Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! “ 

                                Salmos 133:1

 
6-Oração de súplica e agradecimento: Deus nos protege todos os 
dias . Vamos pedir que seja assim e agradecer pela semana que 
tivemos no Seu cuidado. 
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
8-Cântico AO SENHOR PERTENCE A TERRA (cd Life 

 kids 3 /cantando os princípios de Deus/ faixa 3) 

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

O mundo e os que nele habitam e tudo o que na terra se contém. (bis) 
Os céus pertencem a Ele 
O sol , pra Sua glória. A lua e a natureza , e tudo o que na terra se contém . 
Ao senhor... 
O tempo e as estações, o dia e a noite também. 
Os homens e todo o universo e tudo o que na terra se contém! 

10-Palavra Pastoral e Benção 
11 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 
       Tenham uma semana abençoada!!!!    

 
Aniversariantes JUNHO 

         BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS 01/06      7 ANOS 

         HELOISA DA SILVA COSTA HERMENEGILDO 03/06 
     1 ANO 
 

         TIA SANDRA PINA 03/06  

         TIA ILDA 08/06  

         HELENA FERREIRA SILVEIRA 10/06    11 ANOS 

         ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06     3 ANOS 

         TIA DENISE HERMENEGILDO  21/06  

         TIO PEDRO 22/06  

        TIA ESTHER VILELA 29/06  

 

        "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121. 

 
                                                              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 (0 a 12 anos) 
9h30min- Culto das crianças 
10h15min-  Abertura da EBD ( +ensaio para eventos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária) 
18h- Matinê EBD ( trabalho vespertino com as crianças ) 
    Funcionamento do Berçário (0 a 2 anos- de 9h30min até o término 
do culto matutino) 

 
 
 

 



ALMOÇO COMEMORATIVO DOS 110 ANOS DA NOSSA IGREJA 
Será realizado no dia 3 de julho, juntamente com a Comissão de Festas e o 
Conselho da Igreja. Esperamos que você participe deste momento de 
confraternização e alegria 
 

 
Esta é minha igreja 
Esta é minha igreja 

Quanta alegria me dá 
Desde mui pequenina  

Meu amor por ela já era sem par 
Nela cresci e aprendi muitos valores 

 Com o coração transbordante  
A todos quero dizer 

Minha amada igreja sem ti não posso viver 
 

São 110 anos de uma história de lutas e vitórias 
Ano após ano, trabalhando com dedicação e amor 

Sempre para honra e glória do nosso Senhor 
Muitas sementes aqui foram plantadas 
E hoje muitos frutos já se podem colher 
Mas, não cessamos de pregar a Palavra 

Pois mui longa é a caminhada  
Que ainda haveremos de percorrer 

 

E nesta data querida e repleta de bonança 
Sim, “quero trazer à memória o que me pode dar esperança” 

Esperança de que as bênçãos de Deus 
Neste lugar bendito continuem sendo abundantes 

E que este povo que aqui O adora 
Possa hoje alegre cantar 

Celebrando mais um ano de vida 
Deste querido e amado lugar 

 (Stella Nascimento Mendes Ribeiro escreveu em 2011, mudamos só a data...) 

 
Diretoria SAF-Botafogo 2016 

Presidente:              Maria Emília Machado Vianna Cardoso 
Vice-presidente:      Ana Cristina Ribeiro Rodrigues 
1ª Secretária:           Marcia Balmant Satlher Pereira 
2ª Secretária:           Ângela Grammatico Severino da Silva 
Tesoureira:               Célia Lopes Miranda   
Representante do Conselho junto à SAF Botafogo: Presbítero Eduardo de Oliveira  Gouvêa. 

 
Responsável pelo Jornal SAF em Ação: Marcia Brochado Severino da Silva.   

                                                                                                    

 
 

LEMBRANÇAS FELIZES! 
Marly Victorio de Araújo Costa - Presidente nos anos de 1969, 1972 e 1974 

 
Nascida na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, cheguei no Rio de Janeiro em 17 de 
fevereiro de 1951, aos 17 anos de idade,  com o objetivo de  complementar meus estudos e 
fazer companhia à minha irmã que aqui já se encontrava cursando Medicina. Presbiterianas 
de berço, passamos a frequentar a Igreja Presbiteriana de Botafogo logo que chegamos ao 
Rio de Janeiro, primeiro minha irmã e depois eu, sendo recebidas por jurisdição, como 
membros da igreja em 1955 pelo então pastor efetivo Rev. Stelleo Severino da Silva. Num 
encontro social da mocidade no ano de 1956, encontrei um jovem pernambucano, de 
família presbiteriana. Namoramos, noivamos e em dezembro de 1959 nos casamos com as 
bênçãos de Deus e do Rev. Stelleo.. Eu e Josibias, depois diácono emérito, convivemos por 
54 anos de união abençoada por Deus.  
Casados, destino: SAF e UPH, conduzidos pelo pastor. No início, participava como visitante 
das reuniões plenárias, porém, aos poucos, fui me engajando e, em 1966, na presidência da 
Eulita Martins, me tornei sócia efetiva. Até os anos 80, exerci vários cargos na diretoria da 
SAF tendo sido presidente por três vezes: em 1969, em 1972 e em 1974.  Em 1969 foi criado 
o jornal “As Formiguinhas”, do qual fui editora e redatora.  
Nessa época, as reuniões eram dominicais e as plenárias realizadas no 4º domingo. As sócias 
se dividiam em quatro departamentos: Betel, Betânia, Rute e Maria Azambuja, no horário 
das 18h às 19h30m. As programações eram preparadas com amor e dedicação envolvendo 
palestras, solos, muita música. Os bazares eram um acontecimento. Realizávamos dois por 
ano, em maio (por ocasião do Dia das Mães) e em dezembro (próximo ao Natal). Os almoços 
sempre bastante concorridos e muitas vezes, eram por nós preparados. Realizado 
sistematicamente nas dependências da igreja, uma vez, em minha gestão, conseguimos um 
salão ao lado e o bazar de dezembro foi o maior sucesso. Confeccionávamos na Oficina da 
SAF que ainda não tinha nome,  panos de prato bordados, roupas de criança (shorts, 
pijamas, vestidos), toalhas de mesa e outros, com tecidos comprados por nós na fábrica 
Nova América  (Celia Miranda, a motorista). Recebíamos doações de alimentos não 
perecíveis de mercados próximos e de fabricantes, bem como roupas usadas em boas 
condições e brindes diversos doados pelos membros da igreja. Um trabalho que fazíamos 
com alegria, amor e dedicação.   No dia 7 de setembro, no Orfanato Presbiteriano Álvaro  
(continua) 

SAF-Botafogo (1906-2016) 
110 anos auxiliando 

Junho 2016 



Reis, estávamos sempre presentes levando deliciosos petiscos e a famosa macarronada da 
Junta Diaconal. A  Barraca de Botafogo era sempre um sucesso!  
Gosto do trabalho desenvolvido pela SAF, sempre atual, presente, operosa. Gosto de estar e 
participar de todas as atividades: espirituais, sociais, culturais, lazer e outras, pois me 
fortalecem e me proporcionam conhecimentos e bem-estar. Por certo, os anos se passaram, 
a idade chegou, a mobilidade diminuiu, mas o entusiasmo, o amor, a dedicação continuam e 
continuarão firmes e sempre presentes. Apesar dos meus 82 anos, eu me esforço para 
acompanhar e vivenciar as programações externas, escolhidas e “caprichadas”. Procuro dar 
o melhor que posso para o crescimento ativo e espiritual dessa gloriosa sociedade que 
considero parte de mim. Parabéns, SAF!  

 
Agenda de Julho 

03 – Almoço – Comemoração do Aniversário da Igreja 

04 – Dia do Aniversário da Igreja Presbiterana de Botafogo (110 anos) 

16 – Festa Julina no ICE com a UPA e demais sociedades da Igreja 

24 – Plenária SAF e Almoço (Junta Diaconal) 
 

 Aniversariantes de junho 
ROSENY 22/06 

MARY 30/06 

 

Lembramos que no dia 23 de junho é o 89º aniversário de nossa irmã e ex sócia da 
SAF Guiomar Lins de Araujo que depois de morar no Abrigo Presbiteriano por muitos 
anos, hoje reside na casa de sua filha Djanira em São Paulo ( r. Pascoal da Ribeira, 
238 -  São Paulo CEP 04437-019  tel.11 55630662). Ela ficará muito feliz se receber 
seu abraço. 
 
  "O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8 
 

 
 
ESTÁ ACONTECENDO 
O tema  para estudo nas devocionais em nossas plenária este ano é:  

MULHERES SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS 
Na Plenária de maio as relatoras do Departamento Hercília Ubaldo 
convidaram o Presbítero Esequias Costa Sales para a devocional. Ele falou 
sobre Maria Madalena. Uma palavra que edificou a todas as sócias 
 

 

EM ORAÇÃO 
Este ano estamos orando por nossos filhos e netos.  Separamos um momento em 
nossa Plenária para, divididas em grupos, orarmos por este assunto. Já disse alguém 
que “Os filhos e netos estão em boas mãos quando os pais e avós os entregam nas 
mãos de Deus”  
 

 
NOSSA SAF ESTÁ CRESCENDO 
Já recebemos este ano 4 novas sócias: Sulamita em março, Schirley em abril, 
Mary e Paula em maio. Ainda podemos convidar outras irmãs que estão 
conosco sempre e não são sócias da SAF!  
 

 
 ACONTECEU  
O Departamento Maria Azambuja, realizou no dia 28 de maio, sua reunião 
departamental na casa da Sócia Luzia Soltesz. Foi uma reunião alegre e abençoada 
e houve grande comunhão entre todas. Os tres departamentos da SAF se fizeram 
representar através das sócias presentes. A Palavra foi dada através da relatora Ana 
Benincasa que falou sobre "Amar uns aos Outros" e Solange Ribeiro que falou sobre 
"Orar uns com os outros"  tudo na ótica do tema 'JUNTAS SOMOS MELHORES". Na 
Dinâmica proposta, a sócia escolhia uma frase de efeito como "Que bom que você 
veio"; "Sentimos sua falta", "Orei por você" e de improviso falava algumas palavras 
para a outra sócia escolhida por sorteio. Nossa Presidente Maria Emilia, levou um 
mimo em nome da nossa SAF para a dona da casa. E ao final uma confraternização 
com um lanche servido e oferecido pela irmã da Luzia, nossa amiga Eulice.(Nenem) 
A Deus toda honra e toda glória. As relatoras agradecem a presença de todas. 
Estamos alegres. Solange 

 
Pois tudo o que Deus criou é... 
Este foi o clímax da festa.  A perguntinha que só tem uma resposta. e  que 
alvoroçou o grupo.  “Tudo o que Deus criou é... bom.”. 
Entre erros e acertos, entre protestos e concordâncias, entre risadas e 
gargalhadas, mas principalmente dentro de uma 
extraordinária  fraternidade  cristã, aconteceu o evento do “Aprendendo 
com Timoteo”, regado a pãezinhos de mel da Iva. 
O Departamento Darcy Robalinho  destaca o enorme apoio que recebeu da 
Presidente da SAF, do Licenciado  Diego Stallone  e da Secretária Leila. 
Sorrisos e abraços no fim da tarde, que ressoava:  “Deus é bom”. 
Agradecemos, todos, a Deus por esse momento tão gostoso de nossa igreja.                    

Stila  
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