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IGREJA

BRASILDO
PRESBITERIANA

“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

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br
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Para Pensar
Que se cumpra toda Justiça

Mt 3:13-17

Curioso este encontro provocado por Jesus com João Batista. Jesus vai ao
seu encontro para se fazer batizar.

João tenta se esquivar dizendo: “Eu que preciso ser batizado”. Porque tinha a
convicção de que Jesus era maior do que ele. Mas Jesus esclarece que aquilo era neces-
sário. Ele não queria ser tratado como um privilegiado, mas cumprir a justiça, passar por
aquilo que todo homem precisa passar. Jesus assume a condição humana de pecador,
mesmo sem pecar para, em tudo, ser igual ao ser humano, menos no pecado.

“pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o
ser igual a Deus; antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma
de servo, tornando-se em semelhança de homens; e, reconhecido em
figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à
morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de
Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus
Pai”. (Fp 2:6-11)

Como se diz no jargão popular, Jesus não “roubou no jogo”. Enfrentou tudo
que enfrentamos. Cumprir a justiça é sinal de integridade e retidão. Pois, se Jesus
não fosse batizado estaria estabelecendo diferenças e criando distâncias.

No batismo de Jesus a Trindade se expressa naquele que assumiu a forma
de homem, para nos salvar; na presença do Espírito de Deus; e na declaração do
Deus Pai. Deus em toda a Sua plenitude abre os céus, Jesus vê e uma voz declara.
Manifestações que envolvem os sentidos do homem e que atestam toda a humani-
dade do Deus-homem. Ao sair das águas (v. 16) e pisar a terra, vemos o simbolismo
do novo nascimento, da nova configuração do ser humano como nova criatura.

Este maravilhoso texto termina com uma declaração espetacular – “Este é o
meu Filho amado, em quem me comprazo”. Você pode ler esta frase como uma ex-
pressão de afeto, e de fato o é, pois, comprazer é ter prazer. Mas, também é expressão
que declara a designação para assumir publicamente uma missão. Mas, ainda, o
testemunho daquilo que Jesus assumiria. Em suma, é uma declaração de amor de
Deus pela humanidade. É o mover da Trindade em nosso favor nos oferecendo nada
menos do que o próprio Deus encarnado, por amor, para nos salvar.

É preciso que se cumpra toda a justiça e que vivamos a experiência de Jesus
e sejamos transformados, salvos, nascermos de novo, batizados e recebamos a pleni-
tude da presença de Deus não num ato que pode ser traduzido num cerimonial
externo como o faziam fariseus e saduceus, mas que se plenifique na caminhada na
certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável; de que Jesus nos
salvou para todo o sempre; e que a presença do Espírito Santo é real em nós.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Vitor Camarinha

Diáconos Leonardo Medeiros, Michel Jarque e
Joaber Sales

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. 70.  Compete aos Concílios:

d) velar pelo fiel cumprimento da presente Constituição;
e) cumprir e fazer cumprir com zelo e eficiência as suas determinações,

bem como as ordens e resoluções dos concílios superiores;
f) excetuados os sínodos, nomear representantes aos concílios superiores

e suplentes que correspondam ao número e ofício, custeando-lhes as despesas de
viagem;

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            Leonardo Medeiros, Michel Jarque e
Joaber Sales

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



SAF – BOTAFOGO SE REÚNE EM
PLENÁRIA HOJE

Nossas operosas mulheres se
reúnem hoje em Plenária, às
16hs no Salão Rev. Miguel Mar-
ques Rodrigues. Esta sociedade é
formada pelas damas da Igreja
que, juntas, tem abençoado a
vida de inúmeras pessoas com
suas iniciativas. Você, mulher
presbiteriana, que ainda não teve
a oportunidade de conhecer e/ou
se envolver neste trabalho venha
a Plenária e conheça de perto
esta importante obra.

JUNTA DIACONAL REALIZA SUA
REUNIÃO MENSAL

Nossos diáconos estarão reu-
nidos hoje, como sempre fazem
aos quartos domingos, para tra-
tar da ação diaconal em nossa
Igreja. Lembre-se de orar por
estes homens a quem Deus cha-
mou, vocacionou e capacitou para
este ministério tão importante
na vida da Igreja. Os diáconos
dedicam-se especialmente ao
cuidado do próximo, a manuten-
ção da ordem, a arrecadação de
ofertas e ao cuidado da Casa de
Deus.

NOSSO ALMOÇO É HOJE!

Este mês está sendo dirigido
pela nossa UMP que, com mui-
to amor, está preparando tudo
para te rmos um momento
abençoador de comunhão e sa-
borosa alimentação. Ainda há
pouquíssimas vagas. Fale com
os membros da diretoria rápi-
do porque é hoje!!

CONSELHO DA IGREJA

Estará reunido no próximo dia
03 de setembro, às 08h30min, no
Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. As reuniões do Con-
selho acontecem para tratar da
vida administrativa e espiritual
da Igreja. Por isso, é importante
que você ore pelo pastor e
presbíteros pedindo ao Senhor
que dê sabedoria. É oportunidade
também de recepção de novos
membros a comunhão da Igreja

SALMOS DE DAVI

A Escola Dominical continua a
nos oferecer o aprofundamento no
conhecimento do livro dos Salmos.
Você precisa de alimento sólido
para crescer espiritualmente e
você tem esta maravilhosa oportu-
nidade de aulas que são profun-
das, inspiradoras e lhe permitirão
conhecer mais a Bíblia. Invista em
sua vida espiritual.

SALÃO REV. MIGUEL MARQUES
RODRIGUES COM MESAS E
CADEIRAS DOADAS

Por iniciativa da SAF, foram
doadas novas mesas e cadeiras
para nosso salão. Com isso,
estamos conseguindo arrumar
melhor o espaço e permitindo
aumentar o número de partici-
pantes em nossas programações.
Algumas famílias da Igreja doa-
ram algumas mesas e cadeiras,
mas para completar, ainda fal-
tam algumas mesas e cadeiras.
Uma mesa custa R$ 300,00 e
cada cadeira R$ 80,00. Com este
material conseguimos, em cada
mesa, colocar até 8 pessoas.



VISITANTES SEJAM BEM-VINDOS

Você que nos visita é muito
bem-vindo. Esperamos   que você
tenha uma experiência marcante
de comunhão com o Senhor, mas
também de comunhão conosco.
No domingo passado tivemos o
privilégio de receber em nossa
Igreja o Aislan Queiroz. Que
Deus o abençoes e o traga mais
vezes ao nosso convívio.

ESTACIONAMENTO PARA QUEM
VEM À IGREJA

A Igreja mantém convênio com
o estacionamento localizado na
Rua da Passagem, 120. Você que
vem à Igreja tem o direito de
pagar o valor único de R$ 12,00
pelo período total compreendido
pelo horário do culto. É preciso
que, assim que entrar, você in-
forme que está vindo para a Igre-
ja e que faz parte do convênio da
Igreja com o estacionamento.

O CRISTÃO E A POLÍTICA

Igreja e política não devem se
misturar, mas como cristãos não
podemos nos omitir como cida-
dãos. Até onde deve ir nossa
participação? Como devemos
nos posicionar diante das ques-
tões do tempo, da sociedade, de
nosso bairro, cidade e país? No
próximo dia 03 de setembro, às
18hs, nossa UMP estará reuni-
da mais uma vez na programa-
ção #somosum e irá refletir so-
bre esta temática neste tempo
que nos preparamos para mais
um exercício de democracia atra-
vés do voto. O advogado e pas-
tor, Rev. Wladymir Soares de
Brito é o preletor convidado.

MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ
COMPLETA 88 ANOS DE EXISTÊN-
CIA

Hoje a Missão Caiuá celebrou
88 anos de serviço e assistência
aos indígenas. Esta Missão con-
ta com a participação e adminis-
tração da Igreja Presbiteriana
do Brasil e visa a evangelização,
apoio e assistência à população
indígena Caiuá. A Missão está
localizada em Dourados/MS
onde fica sua sede que conta
com um Instituto Bíblico, Hos-
pital, Igreja e centro de atendi-
mento ao indígena. A Missão
também, dada a excelência do
trabalho, mantém convênios
com o Governo Federal para
atendimento de diversas tribos
espalhadas em outras regiões
do país. Vamos agradecer a Deus
por este importante trabalho.

ANIVERSARIANTES

Dia 30: Maria Lucivânia
Fernandes da Silva (2274-5903),
André Brochado Severino da
Silva (3236-1662); Dia 31:
Suzane Martins Sales (2233-
7251), Marcia Brochado Severino
da Silva (2281-4468), Pedro As-
sunção de Abreu (2538-1392);
Dia 01: Dalva  Regina Bopsin
(2543-8157), Clovis da Silva (6952-
1672), Cristina Bertinotti (3563-
6519), Júlia Grammatico Severino
da Silva (2501-5003),; Dia 02:
Claudinete da Conceição Castro
(2295-1758), Isa Cunha de Bar-
ros (2548-1661); Dia 03: Fernanda
Pinheiro de Macedo (2603-4946),
Cátia Werner Selau, Viviane
Paradela Meneguelli de Azevedo
(2557-5146).



É HOJE QUE VAMOS PARTIR O
BOLO

Após o culto vespertino, cele-
brando o aniversário da UMP e
do Kaleo, nós iremos cantar
parabéns para nossa juventu-
de. Mas também, um delicioso
bolo foi preparado e você é o
convidado.

OREMOS PELOS ENFERMOS

Continuemos a orar por nossos
irmãos e irmãs e colocá-los dian-
te do Senhor. Estes são os nomes
daqueles que foram informados
ao pastor: Bianca Amorim Gomes
(filha da Deuzélia), Clair Dobler
(tratamento), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa, Presb. Paulo
Severino da Silva e Dona Zica
(mãezinha da Maria Emilia Car-
doso).

O ACAMPAMENTO ESTÁ CHEGAN-
DO

Falta menos de um mês para
nosso acampamento que acon-
tecerá entre os dias 16 a 18 de
setembro no Hotel Renovo em
Itaboraí (Rod. RJ-116, Km 4,5).
Já temos muitos inscritos, mas
ainda há vaga para você. Esta é
uma excelente oportunidade
para termos comunhão, conhe-
cermos melhor uns aos outros e
refletirmos sobre a Palavra de
Deus. O preço é de apenas R$
240,00 incluindo hospedagem,
transporte e alimentação. Há
preços diferenciados para cri-
anças, para quem vai de carro e
para quem pretende passar o
dia. Mas fale com um dos mem-
bros da diretoria da UMP para
reservar sua vaga.

FACULDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE RIO REALIZA VESTI-
BULAR

O Instituto Presbiteriano
Mackenzie estabeleceu no Rio
de Janeiro há mais de dez anos
uma Unidade Mackenzie que
oferece os cursos de Bacharela-
do em Administração, Ciências
Contábeis, Economia e Direito.
Cursos que tem alcançado des-
tacada excelência em suas áre-
as. As vagas para o segundo
semestre ainda estão abertas.
Há, inclusive, descontos especi-
ais para membros de Igrejas
Presbiterianas. Você precisa
saber disso! Maiores informa-
ções no site da Faculdade:

DEPARTAMENTO INFANTIL RECE-
BE DOAÇÃO

Nossas crianças foram abenço-
adas com a doação de um violão
por um irmão amado para ser
utilizado pelo departamento in-
fantil. Nossa coordenadora do
Departamento, Profa. Ilda Mar-
ques está desejosa de iniciar
também um trabalho musical com
as crianças. Ainda precisamos de
um teclado e gente disposta a
abençoar as crianças abraçando
este trabalho com a música.

RECEPÇÃO DE MEMBRO

No domingo passado recebe-
mos a comunhão da Igreja nossa
irmã Ducinéia Pires. Que Deus a
abençoe e ela continue a ser uma
bênção entre nós. E você? Já
regularizou sua situação eclesi-
ástica? Venha fazer parte da fa-
mília de Deus que se reúne aqui
na IP Botafogo.



 ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico   33 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico  147 (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada – Salmo 68
Cântico   225 (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Cântico 156 (NC)

Aniversariantes  da  Semana.

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico  221 (NC)
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Cântico  352  (NC)
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico 178 (NC)
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio:  Órgão

   A N O T A Ç Õ E S



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   Igreja Presbiteriana de  
                Botafogo 

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

  1906-2016              igreja@ipbotafogo.org.br 
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº29 - 28 de agosto de 2016                                                                                                                                                                              
 

‘IDE POR TODO MUNDO!’  
Quem ? EU !?!?  

    “ E disse-lhes : Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.” 
Marcos16:15 

        “...Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens .”    Mateus 4:19b 
 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                    Era um plano genial !!! 
         Assim , Pedro, Letícia e Clarinha poderiam descobrir o que vovó Célia 
gostaria de ganhar de aniversário: 
       “- A rodinha do patinete quebrou . Vou pedir para minha avó comprar outra... 
a loja fica no shopping ... aí  Pedro e Letícia seguem minha avó... que gosta de 
olhar vitrine... e ,  se ela parar em frente a uma coisa que estiver interessada 
...eles me contam ...  e aí...” 
            Plano infalível da Clara !!! Eram tantas etapas mas todas iriam levar até 
o único objetivo : presente da vovó Célia!!  
          “- Não tem erro!!! Legal!!!” 
            Todo plano tem etapas .E nenhuma é mais importante do que a outra ; 
porque se  pelo menos ‘umazinha’ não for cumprida, todas as outras ficarão 
prejudicadas.  
             E, nos planos de Deus para salvação dos homens não é diferente.Todas 
as etapas são igualmente fundamentais.Aquele que ora , aquele que contribui , o 
que hospeda e o o que transmite a Palavra . TODOS no plano IDE . No plano da 
Clara o patinete foi um instrumento  para que tudo começasse e houve várias 
etapas . MISSÃO nada mais é do que um plano. 
           Você pode não vir a ser um missionário em terras estranhas , ou para 
outros povos, mas você pode demonstrar a presença de Cristo em você . Quem 
sabe não estará sendo um instrumento nas mãos de Deus para que se inicie um 
plano missionário ? Quem sabe sua oração , seu testemunho , sua contribuição 
são elos de uma corrente , etapas desse plano.  Você  faz parte do plano 
missionário de Deus. Pense nisso!!! 
                                                                                        Beijinhos ,  tia Ilda 
     (saiba mais em Mc 16 :14-19 ; Mt 4:18-22; 2 Ts 3:1-2 )                        
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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 : Bem vindo em nome do Senhor!! Temos algum 

visitante? É muito legal estar na casa de Deus!!! 
 
2-Cântico : - É BOM JESUS NO CORAÇÃO! 

É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis) 

Andar com Ele , juntinho dEle . 

É muito bom ter Jesus no coração! 

Abrace seu amigo do lado e diga : Bem vindo em nome do Senhor!!  

 
3-Oração de Louvor : Nosso Deus é grande , muito especial !!  
Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica – João 3:16    
   

5-Versículo para Memorizar:  

 
“Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos  “            

                                Salmos 133:1 

 
7-Cântico : - Bíblia meu livro companheiro 
Bíblia meu livro companheiro 
meu livro companheiro é a Palavra de Deus 
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia , 
Aprendo dia a dia a  andar com Jesus 
 
8-Oração de Gratidão e Súplica : Vamos agradecer a Deus pela 
semana e pedir que esteja conosco sempre . Vamos agradecer  
pelos pais. 
 
9-Mensagem – Tia Ilda 

 
10-Cântico-  - A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis) 
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar, 
e andando pelo caminho( bis) 
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 
 
 11-Palavra Pastoral e Benção 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 
       Tenham uma semana abençoada!!!!    

 
Aniversariantes de AGOSTO 

DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA 01/08      2 ANOS 

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUEIRA 02/08      6 ANOS 

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE 15/08      7 ANOS 

Tia MARIANA SATHLER 15/08  

 

"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 (0 a 12 anos) 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
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 e maternal (0 a 2, 3 anos- de 9h30min até 
o término do culto matutino) 

 



12 DE AGOSTO – 157 AOS DA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 
SIMONTON, PIONEIRO DO PRESBITERIANISMO NO BRASIL 

Ashbel Green Simonton (1833-1867) nasceu na cidade de West Hanover, no Estado 
americano da Pensilvânia. Aos 22 anos, em 1855, ingressou no Seminário Teológico de 
Princeton. Durante seu curso, resolveu ser missionário no exterior, desejando trabalhar no 
Brasil. Em 1859, foi ordenado e enviado pela Junta de Missões Estrangeiras da Igreja 
Presbiteriana dos Estados Unidos da América (PCUSA) ao Rio de Janeiro, desembarcando 
aqui no dia 12 de agosto. Em 1862, ano de organização da primeira Igreja Presbiteriana do 
Brasil, voltou aos Estados Unidos para rever sua mãe, que estava doente, e prestar relatório 
de suas atividades no Brasil. Conheceu então Helen Murdoch, com quem se casou em 
março de 1863. Regressaram ao Brasil em julho do mesmo ano. No ano seguinte, em junho, 
nove dias após o nascimento daquela que seria sua única filha, também chamada Helen, sua 
esposa falece. Três anos depois, aos 34 anos, é a vez de Simonton comparecer à presença 
do Senhor que amou e serviu intensamente em seu curto porém abençoado ministério. Seu 
túmulo encontra-se no chamado Cemitério dos Protestantes, no bairro da Consolação, em 
São Paulo, cidade onde faleceu. Muitas foram as realizações de Simonton, em apenas oito 
anos de atividade missionária em nosso país: organizou a Igreja Presbiteriana do Rio de 
Janeiro, em 12/01/1862; o primeiro jornal evangélico do Brasil, a Imprensa Evangélica, no 
Rio de Janeiro, em 26/09/1864; o primeiro Presbitério do Brasil, o do Rio de Janeiro, em 
16/12/1865; o primeiro Seminário Teológico Presbiteriano do Brasil, também no Rio de 
Janeiro, em 14/05/1867. Participou também da ordenação do primeiro pastor presbiteriano 
brasileiro, o ex-padre José Manoel da Conceição, em 17/12/1865. Nesses oito anos, 
aprendeu a falar e escrever em português; recebeu oitenta pessoas por Profissão de Fé e 
Batismo; produziu vários sermões, artigos e folhetos; trabalhou numa escola primária que 
funcionava na Igreja do Rio atendendo setenta alunos.Simonton foi um exemplo de amor à 
obra de Cristo. Seu trabalho no Senhor não foi vão. Hoje, 157 anos após sua chegada, temos 
mais de 2.300 Igrejas organizadas, mais de 2.200 congregações, cerca de 250 presbitérios, 
mais de sessenta sínodos, oito seminários, treze instituições de ensino (entre elas a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, com cerca de 35.000 mil alunos em mais de 40 
cursos oferecidos em diversos campi pelo Brasil), mais de quinhentos mil membros, e mais 
de três mil pastores. 
Cabe a nós, crentes presbiterianos do presente, levar adiante essa obra. Que nós o 
possamos fazer, pela misericórdia e para a glória de Deus, com toda a nossa dedicação, 
onde quer que estejamos, e por todos os dias que o Senhor nos conceder. 

(Rev. Paulo Severino da Silva Filho) 

 
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.   

                                                                                                    

 
 

“GRANDES COISAS FEZ O SENHOR POR NÓS, PELAS QUAIS ESTAMOS 
ALEGRES” 

                                                                                     Salmo 126.3 
Solange Nascimento Mendes Ribeiro – Presidente 1990 

 
Ele fez, faz e fará!!! Que grande alegria foi para mim recordar o ano de 1990, 

quantas bênçãos, que trabalho maravilhoso que nossa SAF vem desenvolvendo. Vimos a 
mão do Senhor abençoando continuamente em todo tempo. A cada Plenária recordamos e 
vivemos momentos especiais.  

A Diretoria era formada por pessoas que hoje, já não estão aqui na nossa Igreja, 
mas foram marcantes e fizeram história conosco: Presidente: Solange Ribeiro; Vice-
Presidente: Eunice Costa Cordeiro Neto; 1ª Secretária: Dilma Duarte Glória; 2ª Secretária: 
Nirce da Cruz Lemos; Tesoureira: Dinirlúcia Peclat Medeiros; o Conselheiro era o querido 
Presb. Jessé Antônio do Nascimento. 

Mesmo com uma filhinha de 04 anos, consegui junto com minhas irmãs da 
Diretoria cumprir a agenda do ano, e a Stellinha ia comigo para todas as reuniões da SAF e  
da Federação. 

Nossas Reuniões Plenárias eram no 1º Domingo de cada mês, e as primeiras terças 
feiras a reunião de oração era dirigida pela SAF. A oficina Artesanal se reunia nas tardes das 
terças feiras, sempre com a presença do Pastor, e havia muitas amigas não evangélicas. A 
SAF tinha um Coral chamado Débora Bastos, e este participava ativamente dos Cultos. 

Nosso Jornalzinho chamava-se AS Formiguinhas. Programas realizados: Culto do 
Bebê; Chá das Mamães; Culto das Amigas; Reuniões Departamentais, Passeio, e um Mini 
Retiro Espiritual. Distribuímos Sacolas do Amor e enxovais de Bebes. E no final do ano o 
nosso concorrido Bazar com almoço. 

Enfim foi um ano abençoado para SAF e para mim em particular, porque terminei a 
minha presidência com a maravilhosa notícia que estava grávida da minha segunda filha. 
Filha esta que oramos e dedicamos ao Senhor, hoje uma serva dedicada e missionaria – a 
Jéssica. 

Que o Senhor continue a derramar bênçãos sem medidas sobre a nossa operosa 
Sociedade SAF Botafogo. E que eu continue a somar, a fazer o Seu trabalho com carinho, 
amor e dedicação, pois no Senhor o nosso trabalho não é vão.    
                  

SAF-Botafogo (1906-2016) 
110 anos auxiliando 

Agosto 2016 



 
AGENDA DE SETEMBRO 
24 – Pic Nic em Paquetá ( Organizado pelo Dep. Hercília Ubaldo)   
25 – Almoço ( a cargo da UPA) e Plenária 

 IV ENCONTRO DA MULHER PRESBITERIANA 
Público Alvo: todas as mulheres presbiterianas 
Data: 8 a 11 de setembro 
Local: Centro de Convenções DI Roma em Caldas Novas – GO 
Informações e inscrições: www.saf.org.br 
 

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

MULHERES SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS 
Na Plenária de julho as relatoras do Departamento Hercília Ubaldo 
convidaram o Licenciado Diego Stallone para a devocional. Ele falou sobre 
Eunice e Lóide. Sempre muito bom ouvi-lo e aprender mais. 

 
 
EM ORAÇÃO 
Este ano estamos orando por nossos filhos e netos.  Momento precioso separado  
em nossa Plenária quando, divididas em grupos, oramos pelos nossos queridos e 
pelos queridos de nossas irmãs.  
“quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o SENHOR, deixando de orar por 
vós; antes, vos ensinarei o caminho bom e direito.“ 1Sm 12:23   
 

 
VOCÊ SABIA... 
... Nossa SAF continua crescendo... na plenária de junho recebemos como sócias 
Adilsa do Couto Didini e Sonia Martins 
Em julho recebemos Ivanete da Silva de Carvalho 
... que está na hora de pagar sua contribuição Anual , a  Per Capita? Procure sua 
relatora 
... Se você é assinante da SAF em revista e quer renovar sua assinatura deve fazê-lo 
no mês de setembro procurando a tesoureira da SAF, Célia Miranda. O valor para 
2017 é de R$ 24,00 (se tivermos mais de 10 assinantes) 
  

 

 Aniversariantes de julho 
MARLY VICTÓRIO 19/08 

MARCIA SEVERINO 31/08 
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ACONTECEU 
CAFÉ COLONIAL 
Aconteceu no último dia 13 com as Amigas e foi muito bom. As sócias da SAF  convidaram 
amigas que foram recepcionadas pela presidente, acolhidas pelo Rev. Cid e presenteadas 
com Bíblias, tendo ainda e sobretudo, a preciosa  oportunidade de ouvir de Jesus através do 
Rev. Miguel.   
Em um momento sócio musical muito gostoso, brincou-se de "advinhas" com prendas aos 
que responderam e lindas vozes que brilham entre nós, entoaram belas canções populares.  
A  decoração e os deliciosos quitutes que  acompanharam o café, chá ou chocolate, tiveram 
esmerada preparação.  
A renda do Chá será enviada a 2 missionários presbiterianos (APMT): Rev. Walter Pinheiro 
que está na Espanha e Rogério Pinheiro que está na Guiné Bissau, Africa. PARABÉNS a todas 
as sócias que contribuíram para o  sucesso do nosso CAFÉ COLONIAL. 

 (Vania Regis) 

 
OLIMPÍADAS RIO 2016 
Vivemos dias muito especiais em nossa cidade neste mês de agosto. Cada um teve uma 
experiência diferente.  Assistindo aos jogos, visitando as exposições, sendo Voluntários 
como nossa Sócia Ângela Grammatico e a neta da Marly Victório. Publicamos aqui apenas 2 
dos muitos depoimentos que lemos nas mídias: 
« Estávamos orando, pedindo ao nosso Deus, que cuidasse do nosso Rio de Janeiro durante 
estes 16 dias de olimpíadas. Deus ouviu as nossas orações, guardou o nosso Estado , deu-nos 
paz ,tranquilidade, amor ao nosso semelhante e muito mais, o mundo todo gostou, vibrou e 
elogiou. Muito obrigada meu Deus pela firmeza na nossa fé e pela tua misericórdia para 
conosco. » (Fransciléa Leal  - Presidente da SAF Vista Alegre) 

« Eu não imaginava q as férias seriam tão agitadas. 
Fui voluntária nas olimpiadas; assisti varias modalidades; fui a festa, churrasco; fiz tour no 
centro, Deodoro, Barra da Tijuca e Recreio; conheci muita gente de todos os lugares do 
mundo; fortaleci alguns laços de amizade, fiz amizades; treinei francês e me virei em inglês; 
Foram ótimas essas férias!!!! Acho que a única coisa que ainda não fiz foi descansar. Eu só 
tenho a agradecer por tudo que aconteceu até aqui. Foi ótimo maravilhoso, como diz uma 
senhora da minha oficina de estimulação cognitiva. » (Thayna Victorio) 

A emoção continua com os melhores atletas do mundo nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 
Venha torcer por eles no Parque da Barra, de Deodoro e vários outros locais. Garanta seus 
ingressos! 

http://www.saf.org.br/

	Página 1

