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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
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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

A SEGUNDA TENTAÇÃO

MATEUS 4:5-7

Muda a cena. Saímos do deserto e vamos para Jerusalém no pináculo
(lugar mais alto) do Templo. Aqui o diabo faz um desafio: “se joga daqui de cima e
dá ordem para que teus anjos o salvem, se és Filho de Deus”.

Isso seria um milagre. Milagre que faria os homens o seguirem, sem
dúvida. O diabo conhece as Escrituras e sugere a Jesus que aplique o que está
escrito no Salmo 91: “Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que
te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para
não tropeçares nalguma pedra”.

Curioso, como a história é cheia de exemplos assim. Gente que pretende
fazer milagres para atrair seguidores. Até na Bíblia encontramos exemplos disso:
Teudas em Atos 5:36; O Egípcio em Atos 21:38; Simão, o mágico em Atos em
tantos outros que tentaram impressionar os homens. Estes são pequenos exem-
plos, mas há outros no Antigo e Novo Testamento. Ainda hoje, há pessoas que
buscam, através de “milagres” e “maravilhas” alcançar “glória” e atrair os incau-
tos para as supostas “igrejas” a fim de suprir seus próprios objetivos financeiros.

Jesus se recusa a fazer da fé um espetáculo. Ele escolhe levar os homens
à fé através da experiência com ele. Porque, como diz Barclay, “as ações espeta-
culares são pão para hoje e fome para amanhã. A sensação desse ano é o lugar
comum do ano que vem”. A fé que pretende se basear em maravilhas aos olhos do
homem, sem dúvida que fracassará, porque não satisfaz. Sempre quer mais, em
doses maiores, porque não goza da experiência pessoal, interna e plena da pre-
sença de Jesus na vida, é apenas a expectativa de novas sensações.

Jesus se recusa a “dar espetáculo” porque não faz sentido provar a Deus
para saber até onde ele pode ir, fazer ou realizar. É erro crasso colocar-se em
situação de perigo. Há pessoas que fazem isso por esperar, crer e assegurar-se de
que Deus há de livrar. Quantas vezes nos expomos a situações que fogem às
condições mínimas de segurança na vida. Você pode aplicar isso a sua saúde,
vida financeira, relações, por onde se caminha, o que se consome e etc.

Deus espera que nos coloquemos em risco para sermos fiéis a Ele, mas
não para obtermos prazer, diversão ou darmos vazão à nossa carnalidade.

Em suma, a fé que se baseia e depende de sinais e maravilhas não é fé
autêntica. A fé não precisa recorrer a prodígios e sinais para ser verdadeira,
assim como, o poder de Deus não é algo que podemos julgar e experimentar, mas
algo que, pela fé, se deve confiar ao longo de toda vida.

Jesus se recusa a seguir o curso do curandeiro espetacular; da propagan-
da fácil; do espetáculo da fé; do show da religião; e da exploração do sensacionalis-
mo para atrair os homens. Isso é tentação e, a isso Jesus responde: “Não tenta-
rás o Senhor, teu Deus”.

                                                                                             Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Eduardo Gouvêa

Diáconos  Leonardo Medeiros, Fábio Severino e
Michel Jarque

Recepção              Solange Nascimento
                          Afia Mendes

Música Manhã:  Inês Rufino
             Eulita Rufino
Noite:    4 Cantos
          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:

n) tomar conhecimento das observações feitas pelos concílios superiores
às suas atas, inserindo o registro desse fato na ata de sua primeira reunião;

o) julgar as representações, consultas, referências, recursos, documentos
e memoriais de seus membros ou os que subirem dos concílios inferiores;

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Esequias Sales

Diáconos             Jorge Sarito, Joaber Sales e
José Baia

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

               Sexta-Feira
 15h00m  Encontro com a Bíblia



BEM-VINDO  (A)

A Igreja Presbiteriana de
Botafogo é uma comunidade de
pessoas que estão sendo trans-
formadas por Jesus Cristo em
todas as esferas da vida. Somos
apaixonados por compartilhar o
amor de Cristo, por cuidar um do
outro e servir nossa comunidade
local e no mundo. Nossa missão
Nossa missão é adorar ao Senhor
em espírito e verdade, fazer e
amadurecer mais seguidores de
Cristo. Esta é a base para tudo o
que fazemos e a base do nosso
ministério. Obrigado por se jun-
tar a nós hoje.

O ACAMPAMENTO FOI UMA
BÊNÇÃO!

Tempo de descanso, reflexão e
comunhão. Cerca de 60 pessoas
estiveram no acampamento. Re-
fletimos sobre o Testemunho e
suas implicações. Seria tão bom
que você se programasse para,
ano que vem, fazer parte desse
tempo juntos. Parabéns à UMP
que coordenou todo o acampa-
mento.

CULTO DO BEBÊ – SEU BEBÊ NÃO
PODE ESTAR FORA!

Numa linda iniciativa da SAF
conjuntamente com o Departa-
mento Infantil, vamos realizar no
próximo dia 15 de outubro, sába-
do, às 15hs, em nossa Igreja.
Vamos agradecer a Deus pelo
dom da vida e orar pelos nossos
bebês e seus pais. Se há algum
bebê em sua família, todos são
carinhosamente convidados.

NOSSA IGREJA SE ESMERA EM
OFERECER O MELHOR PARA AS
CRIANÇAS

É importante você saber que
nossa Igreja mantém um consis-
tente trabalho voltado para as
crianças. Deus tem nos dado um
grupo de pessoas que, voluntari-
amente, se dedicam a esse mi-
nistério. Há um programa cuida-
dosamente elaborado para prover
as crianças da formação bíblica
que elas necessitam. Mas, papai,
mamãe, avós e parentes, preci-
samos da sua colaboração tra-
zendo os pequenos e participando
desse processo pedagógico. Hoje,
o departamento mantém as se-
guintes atividades no domingo:

09h30m - Culto das crianças - 4 a
12 anos / Berçário e maternal - 0 a 3
anos

10h15m- abertura EBD - 3 a 12
anos com ensaios para eventos 

10h45m - lanche e espaço para
comemoração de aniversários 

11h até final do culto matutino:
Classes da EBD 3 a 12 anos
Berçário -0 a 2 anos 
18h00min - matinê do departamen-

to.

VISITANTES SEJAM BEM-VINDOS

Você que nos visita é muito
bem-vindo (a). No domingo pas-
sado tivemos o privilégio de re-
ceber em nossa Igreja nossos
irmãos: Ana Bárbara Franklin
Marchi, Camila Carvalho, Hana
Claudia Marins dos Santos, Mara
Cristina L. Curvo, Marcia Maria
Rocha da Costa e Rafael Cravo
de Cicco. Que Deus os abençoe
e os traga mais vezes ao nosso
convívio.



EU EM 43 POESIAS

Este é o título do e-book que
nossa querida irmã Márcia Pe-
reira lançou pela Editora Sarai-
va. Este livro se baseia em pensa-
mentos e buscas do universo in-
terior da autora, expondo de for-
ma ilimitada os sentimentos. Por
vezes um pensamento leve, outro
fugaz, outro determinado, outro
apaixonado. Uma leitura para se
viver um grande amor. Assim a
Editora descreveu a obra. Para-
béns Márcia por essa vitória.

ALMOÇO HOJE PROMOVIDO
PELA UPA

As inscrições já foram feitas e
estão esgotadas. Esses almoços
que sempre acontecem nos
quartos domingos de cada mês,
são uma excelente oportunida-
de para nos conhecermos me-
lhor, integrarmos aqueles que
chegam à Igreja e, é claro, sabo-
rearmos uma deliciosa comida.
O almoço custa apenas R$
25,00. Temos 100 lugares que,
como você sabe, logo são preen-
chidos.

CONTA A BÊNÇÃO

Temos orado pelos irmãos que
estão enfermos dentre os quais
Camila Nóbrega e Clair Dobler.
Pois no domingo passado tivemos
a alegria de estar com elas na
Igreja. Camila voltando com sua
linda família para casa e Clair
bem-disposta, seguindo o conse-
lho médico, segue vitoriosa em
seu tratamento.

CADEIRAS NOVAS NO SALÃO

No domingo passado já começa-
mos a receber abençoadoras notíci-
as de doações. Agora só precisamos
de 61 cadeiras. Cada cadeira custa
R$ 80,00. Ainda há oportunidade
para você colaborar. Procure a presi-
dente da SAF, Sra. Maria Emilia
Cardoso ou o Vice-Presidente do
Conselho, Presb. Esequias Sales.

SUELY AMARAL AGRADECE AO
SENHOR

Como é do conhecimento da
Igreja e foi fruto de oração, nossa
irmã Suely passou por cirurgia e,
hoje, vem agradecer ao Senhor
com o dom que Deus lhe deu –
cantando em louvor ao Senhor.
Participa da liturgia e nós nos
alegramos pela sua recuperação.

QUARTETO 4 CANTOS E KALEO
PARTICIPAM HOJE DA LITURGIA
VESPERTINA

Nosso amado quarteto estará
participando do culto vespertino
junto com o Kaleo. Oportunidade
de louvor, adoração e comunhão.
Vamos celebrar ao Senhor juntos?

REV. HAVERALDO JUNIOR TOMA
POSSE NA IP DAS AMÉRICAS

Neste domingo pela manhã,
nosso pastor, Rev. Cid Caldas,
está naquela igreja irmã presi-
dindo a cerimônia de posse no
pastorado efetivo da Igreja
Presbiteriana das Américas do
Rev. Haveraldo Vargas. Roga-
mos ao Senhor que abençoe os
irmãos que ali congregam.



ANIVERSARIANTES

Hoje: Severino José da Silva,
Vicente Vasquez Filho (2246-4545);
Dia 26: Juliana Teixeira Gomes
(2542-0869), Osvaldo Gonçalves
Moraes (2286-3768); Dia 27: Leoni
Klippel da Silva, Katia Chamorro
Ferreira (2285-3907), Rosimary
Rodrigues Bezerra Soares (3083-
9109); Dia 28: Marcelo Victório de
Araujo Costa (2293-2066), Simone
Rego da Silva, Eduarda Pina
Cantaluppi Mello (2235-0709), Ana
Lucia Paredes Pina Caldas (2565-
7151), Gabriela Ribeiro Rodrigues
(3258-0199); Dia 29: Juliana da
Silva Cavalcante (3651-8186); Dia
30: Maria Teresa Arrais Romero
de Barros (2548-2032), Mirela Ca-
valcante Martins (2244-5561); Dia
01: Leide Lena Monteiro de Almeida
(3348-1868), Antônio Carlos Perei-
ra Mattos (2295-1335), Sueli de
Oliveira Amaral (98483-4529),
Mariane Vilela de Sena Torres
(2568-1145).

LICENCIADO DIEGO STALLONE
INICIARÁ OS EXAMES COM VIS-
TAS À ORDENAÇÃO

Nesta semana a Comissão
Executiva do Presbitério do Rio
de Janeiro esteve reunida e
recebeu ofício do Conselho de
nossa Igreja oferecendo cam-
po para o pastorado auxiliar e,
por isso, solicitou ao Concílio
que dê início aos exames com
vistas a ordenação do Licenci-
ado Diego Stallone. Vamos orar
pelo Lic. Diego pedindo ao
Senhor que lhe dê paz e sabe-
doria para enfrentar todas as
provas que serão realizadas
aqui em nossa Igreja no dia 06
de outubro.

RECONSTRUÇÃO - CONFESSANDO
PECADOS E INICIANDO A REFOR-
MA PESSOAL.

Este é o tema da aula desse
domingo na Escola Dominical.
Esta temática continua a ser
desenvolvida a partir do livro de
Esdras e, sem dúvida, é uma
excelente oportunidade para você
se aprofundar no conhecimento
da Palavra de Deus. Você já sabe,
a Escola Dominical acontece to-
dos os domingos, às 9h30min

VOCÊ ESTÁ ENVOLVIDO (A) NA
IGREJA?

Existem inúmeras oportunida-
des de servir aqui na sua Igreja. A
Igreja é construída, servida e movi-
da pelo exercício dos dons e talen-
tos daqueles que aqui congregam e
estão dispostos a servir ao Senhor.
“Que darei ao SENHOR por todos
os seus benefícios para comigo? “
(Salmos 116:12) pergunta o
salmista. Há pessoas que servem
ao Senhor aqui se dedicando ao
ensino, outros ao cuidado das cri-
anças, na programação com ado-
lescentes, em abençoar os jovens,
em cantar no coral, em tocar no
Kaleo, em servir no serviço de
sonorização, precisamos de gente
disposta a filmar nossas programa-
ções, a fotografar, a abraçar o minis-
tério da evangelização através das
redes sociais, a produzir material
de divulgação da Igreja, a participar
das iniciativas sociais e culturais da
SAF. Essa lista não termina, pois
ela tem o tamanho dos dons e
talentos que Deus tem colocado na
Igreja Presbiteriana de Botafogo e
são expressos pela sua vida. Pense
nisso! Disponha-se para o serviço!
Fale com o pastor.



ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Suely Amaral -”Salmo 16”

-Julio de Oliveira
Saudação e Acolhimento
Cântico   21 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico  45  (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica Alternada: Salmo
146

Cântico   89  (NC)
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Suely Amaral “Confia em Deus”

Aniversar iantes  da  Semana.
Suely Amaral: “Salmo 32 - Julio de

Oliveira

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico  307 (NC)
Oração Diaconal de Dedicação
Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Suely Amaral: “Salmo 23” - Julio de
Oliveira

Mensagem: Lic. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico 202 (NC)
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Órgão

TARDE DO VINIL

Será no próximo dia 08/10 (sá-
bado), às 16h, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues. Promovido
pelo Dep. Maria Azambuja da SAF
Botafogo. Música, dinâmica e con-
fraternização. Procure seu convi-
te R$ 10,00 (dez reais) com as
Coordenadoras Marli Silva, So-
lange Ribeiro e Vania Regis. 

CONSELHO DA IGREJA

Estará reunido no próximo dia
01 de outubro, às 08h30min, no
Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. Nesta oportunidade
trataremos da administração,
dos desafios e oportunidades
que se colocam diante da Igreja
e da recepção de novos membros
à comunhão. Ore pelo Conselho
da Igreja.

OREMOS PELOS ENFERMOS

Continuemos a orar por nos-
sos irmãos e irmãs e colocá-los
diante do Senhor. Se você sabe
de alguém em nossa Igreja que
precisa de oração, fale com o
pastor e incluiremos o nome
nessa lista de oração. Estes
são os nomes daqueles que
foram informados ao pastor:
Clair Dobler (tratamento),
Almte. José Carlos Coelho de
Sousa, Presb. Paulo Severino
da Silva, Peggy Barbetta Soa-
res, Rônia Baía Rocha e Dona
Zica (mãezinha da Maria Emilia
Cardoso).
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº33 – 25 de setembro de 2016                                                                                                                                                                               
 

“ A VERDADE QUE LIBERTA ” 
            “ Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei , pois , firmes e não 
                     vos submetais , de novo , a jugo de escravidão.” Gálatas 5:1 
           “ ...todo o que comete pecado é escravo do pecado.”    João 8:34b                                                                                             
 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 
 
                
       
                                   

                Fábio olhou para um lado ... olhou para o outro... e como não viu 
ninguém , pulou o muro do sítio da D. Ester e ... roubou uma galinha , a mais 
gordinha. Quando estava voltando , deu de cara com a Gigi, que tinha visto 
tudo.  
       - AHÁÁ!!! Só não vou contar para o D. Ester se você comprar sorvete para 
mim todos os dias , Sr. Fábio ladrãozinho!!! 
        E aí , todo dia, Fábio comprava sorvete para a Gigi , por puro medo dela 
cumprir a promessa de contar o erro que ele havia cometido. Fábio virou 
escravo deste erro , escravo da Gigi , escravo da culpa. 
        É horrível viver preso , sem liberdade . É triste demais. Causa até doenças! 
A Bíblia conta a história de José e seus irmãos , Eles venderam José para 
mercadores e sustentaram uma mentira por muitos anos . Eles diziam para o 
pai que José havia morrido. Tenho certeza que devem ter vivido dias 
tristes...Até que depois de muitos anos , contando a verdade puderam 
experimentar a verdadeira alegria do perdão .A Bíblia nos conta que o pecado 
nos escraviza , nos prende , tira de nós a sensação maravilhosa de liberdade. 
        Mas também conta que Jesus veio ao mundo para nos libertar desta 
escravidão . nos libertar do pecado . A palavra de Deus é a verdade , e esta 
verdade liberta. 
        E o Fábio? Qual o final da história ?  
     Ele pensou melhor, resolveu voltar atrás , pediu perdão 
 a Deus e a D. Ester , devolveu a galinha e se livrou das 
 ameaças da Gigi.E para comemorar a liberdade , conversou  
longamente com ela ( afinal ela também estava errada) e  
 foram tomar um delicioso sorvete de chocolate. Livres!  

                                                       tia   Ilda             

(saiba mais em Gálatas 5:1-13/João 8:31-38/Lucas 4:18-20/Gênesis 37até50)                   
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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 : - OBA JESUS ME AMA !! 

Ooba, Jesus me ama ( BIS) 

Pode ser pequenininho 

Magro, gordo ou grandão , aparência não importa 

O que vale é o coração 

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:  

 
“Alegrei-me quando me disseram , vamos à casa do Senhor “            

                                Salmos 122:1 

 
7-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! 

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-  - Ninguém É Igual a Jesus 
kakuli walisoka la iesu(3x) 

kakuli, kakuli,kakuli 
Ninguém é igual a Jesus(4x) 
Já procuramos todo lugar 
Já apalpamos todo lugar 
Já rodeamos todo lugar 
Ninguém é igual a Jesus 
 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 SETEMBRO 

TIA JULIA GRAMMÁTICO 01/09  

TIA CÁTIA SELAU 03/08       

DAVI BENINCASA STALLONE 05/09       5 ANOS 

DANIELLA MARTINS JARQUE 08/09     13 ANOS 

PILAR BARREIRO BARBOSA 14/09       7 ANOS 

TIA ANA LUCIA CALDAS 28/09  

 

"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- lanche11h – 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) 



AGRADECIMENTOS 
Queridas irmãs da SAF de Botafogo 
Queremos agradecer a oferta que nos foi enviada com tanto carinho! Ficamos 
muito contentes e gratos ao Senhor! 
Servimos ao Senhor na Espanha há quase 10 anos (chegamos em 6/12/2006) pela 
Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da IPB.  
O projeto é de evangelização e discipulado, com expectativa de organizar uma 
Igreja. Consideramos ser um grande privilégio servir ao Senhor dessa forma. 
Nesse propósito, atuamos com grupos de estudo e oração na grande Madri, aulas 
de artesanato, aulas de reforço escolar (inglês) a crianças, capelania hospitalar, 
encontros pessoais, recepção e distribuição de roupas e alimentos, apoio a uma 
ONG que trabalha com jovens portadores de Síndrome de Dawn, e apoio com aulas 
na APEC. 
Contamos também com as orações das irmãs. 
Por favor, transmitam o nosso abraço ao Rev. Cid e Rev. Miguel. 
Desejamos a todas vocês todo o cuidado, direção e bênçãos do Eterno Pai! 
Carinhosamente, 
Rev. Walter e Sueli Pinheiro (Espanha) 
 
Estimadas irmãs da SAF de Botafogo. 
Através desse queremos agradecer imensamente pela oferta missionária 
arrecadada no chá colonial e destinada a nosso ministério. 
Aproveitamos para parabeniza-las pela iniciativa e por todo esforço que fizeram 
para que esse evento fosse benção entre as nações. 
Tal oferta nos possibilitou realizar alguns trabalhos de manutenção no prédio do 
Projeto Educando que a muito tempo estava precisando. 
Consertamos a bomba de água, buracos que tínhamos no telhado e forro, reparos 
nas salas de aula, no quintal estamos fazendo um espaço para recreação com 
amarelinha, dama e xadrez para criançada se divertir ainda mais. 
Nós e família Educando agradecemos de todos coração.  
Mis. Rogério e Fabiana Pinheiro ( Guiné Bissau, Africa) 

 
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.   

                                                                                                    

 
 

PALAVRAS DO CORAÇÃO 
Deuzélia Ribeiro Amorim Dutra – Presidente em 2008, 2009, 2014, 2015 

 

Ah! Ser presidente... 
Quantas alegrias... 
Quanto aprendizado me proporcionou este cargo ! 
Levo comigo por onde andar : paciência, solidariedade, administração, 
amor, prudência, respeiro, fé... tanto zelo com o Serviço do Senhor. 
Quantas bênçãos recebidas para serem compartilhadas, tendo sempre 
em meu coração a certeza de como é bom trabalhar em paz ! 
Saber que nunca estamos sozinhos. Mesmo nos momentos difíceis 
do nosso caminhar, temos a plena certeza de que o nosso Pai amoroso 
está conosco a nossa frente nos conduzindo, concedendo-nos 
sabedoria e discernimento para tudo que não entendemos, e 
assim nos capacitando para o pleno êxito de nossa missão. A Ele toda 
honra e glória!!! 
Sou grata a Deus por ter me feito tão forte quando parecia ser tão 
frágil para ser sua serva no tempo apropriado que me foi confiado! 
A vocês sócias da SAF, vidas tão preciosas, todo meu carinho e 
admiração. Sempre estarão em minha memória e em meu coração. 
Estejamos sempre prontas, unidas e dispostas a ouvir ao chamado do 
Senhor, e que possamos sempre dizer: 

"Eis-me aqui,envia-me a mim »    Isaías 6.8 
 

Um abraço carinhoso. 
 

SAF-Botafogo (1906-2016) 
110 anos auxiliando 

Setembro 2016 



AGENDA DE OUTUBRO 
08 – Festa do Vinil, às 16 h  - (Dep. Maria Azambuja) 
15 – Culto do Bebê, às 15 h   
22 – Reunião Dep, Hercilia Ubaldo 
23 –Almoço  UCP e Plenária de Eleição Nova Diretoria 

ACONTECEU  
IV ENCONTRO DA MULHER PRESBITERIANA 

“ Pois me alegraste, Senhor, com teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos. Quão 
grandes, Senhor, são as tuas obras! Sl 92: 4-5a ” 
O IV Encontro da Mulher Presbiteriana aconteceu no Centro de Convenções da Rede Di 
Roma, em Caldas Novas – Go, de 08 a 11 de setembro. 
Já no Aeroporto fomos carinhosamente acolhidas - podíamos sentir a alegria de todas - e, 
gentilmente, fomos levadas para o hotel. Tudo com apoio da Igreja e da SAF local. 
O Tema do Encontro foi baseado no texto de 1 Pedro 2-9: “ Mulher Presbiteriana: 
Proclamadora das Boas-novas por excelência.” 
Éramos cerca de 2.500 mulheres com todas as regiões representadas. Mas contamos com a 
presença de homens também (Pastores, presbíteros, diáconos, Secretários-Presbiteriais...) 
No Culto de abertura (8/09) a mensagem foi trazida pelo Rev. Roberto Brasileiro da Silva, no 
texto de João 4: 1-30, “Anunciar a Cristo” 
O dia começava cedo. As Devocionais sempre na parte da manhã (8h30) com edificantes 
mensagens do Rev. Luiz Ricardo Monteiro da Cruz (Pastor e Missionário JMN). No final da 
manhã, 11h30, os mini cursos. 10 temas diferentes e atuais por dia (09 e 10), previamente 
escolhidos na hora da inscrição. E a noite, às 19h30, era o nosso Momento ANA, onde 
orávamos pelos nossos queridos em dupla, individualmente, cada dia de uma maneira, 
seguido de Palestras para nosso conhecimento e aperfeiçoamento. 
A tarde horário livre, mas nem tanto...  aproveitamos para conhecer o parque aquático, 
piscinas quentes, as lojas da cidade, as irmãs de outros estados e aprofundar a amizade com 
as irmãs de perto. 
Foram momentos preciosos de aprendizado, comunhão e reencontro com Deus. 
Todas voltaram com o comprometimento de compartilhar os maravilhosos feitos do 
Senhor! E animada para o próximo Encontro!  

( Adriana Araújo – 1ª Secretária da Federação Rio de SAFs) 
 

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

MULHERES SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS 
Na Plenária de Agosto as relatoras do Departamento Hercília Ubaldo convidaram o 
Presbítero Mario Filipe para a devocional. Ele falou sobre a Mulher Sunamita. 
Palavras sábias que nos proporcionam aprender mais sobre as Mulheres segundo o 
Coração de Deus. 

 

VOCÊ SABIA... 
... Nossa SAF realiza importante «Trabalho de Sacolas do Amor», mantimentos 
doados a famílias carentes. Agradecemos a todas que contribuem, fazendo com 
que possamos abençoar 16 famílias e o Abrigo Presbiteriano. 
 
... que estamos orando em nossas plenárias e em nossas casas pelos nossos filhos e 
netos ? Também temos orado pelo nosso querido Presb. Paulo Severino, Almirante 
José Carlos, e as irmãs Peggy e  Clair. 

 

 
ACONTECEU 
Em agosto foi realizada reunião da Diretoria e Executiva da SAF para indicação de 
um nome a ser apresentado na plenária para a Eleição 2017. Nesta plenária , os 
nomes indicados não aceitaram, ficando apenas a indicação de Maria Emília 
Machado Vianna Cardoso. 

 
 Aniversariantes de setembro 

LAODICE 20/09 

ANA  LUCIA 28/09 
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8 de setembro – Dia da Pátria  

BRASIL 
 
Como será o futuro do nosso País? 
Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. 
Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros; 
Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. 
Onde andará a justiça, outrora, perdida? 
Some a resposta na voz e na vez de quem manda. 
Gente com tanto poder e nenhum coração; 
Gente que compra e que vende a moral da Nação. 
Brasil, olha pra cima! 
Existe uma chance de ser novamente feliz. 
Brasil, há uma esperança! 
Volta teus olhos pra Deus, o justo Juiz. 
                           (João Alexandre) 
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