
Para Pensar
CHAMADOS PARA FAZER DISCÍPULOS

Mateus 4:18-22
Jesus segue para o mar da Galileia. Às suas bordas, cerca de nove

populosas cidades. A  pesca era importante. Haviam muitos barcos de pesca.
Usava-se linha, com um tipo de tarrafa (como conhecemos) e com rede de
arrasto. A rede de arrasto era jogada no fundo do mar e arrastada, ao ser
recolhida era jogada no fundo do barco. Provavelmente, os dois conjuntos de
irmãos realizavam a pesca de tarrafa e de arrasto.

Jesus caminhava pela costa e encontrou-se com eles. Pedro e André
lançando redes; Tiago e João consertando redes. Jesus chama os quatro para
o seguirem. Pela tradição pesqueira, estes trabalhadores não eram ricos, mas
também não eram pobres; não tinham grande cultura. Interessante que Jesus
os chama para ser pescadores de homens. Ele utiliza do universo conhecido
por eles para despertá-los para uma outra realidade. Eles sabiam que para
desenvolver a pesca precisavam da rede. Rede se desfaz, portanto precisa ser
mantida, consertada e avaliada. É preciso conhecer o movimento dos cardumes,
suas espécies, os hábitos, os locais onde estão e passam. Mas, também, a
movimentação dos mares, das marés, do vento, conhecer da meteorologia e
seus efeitos. É preciso de educação voltada para o objetivo – prover peixe.

Mas, como diz Barclay, o pescador precisa ter qualidades para a realização
de seu mister. Precisa ter paciência para fisgar o peixe, ser perseverante, não
pode perder o ânimo, pois muitas vezes as noites são longas, o mar é bravio e
as tempestades chegam. Precisa ter coragem, pois há riscos a correr. Ter
noção do melhor momento. Saber que isca usar para que tipo de peixe. Mas,
principalmente, saber a hora de aparecer e a hora de se ocultar.

À pescadores, Jesus diz: “Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de
homens”. Veja que, com essa frase, Jesus explicou completamente a missão
do discípulo. Eles compreenderam imediatamente o que Jesus queria dizer,
pois sabiam pescar. Jesus nos convida também a, como discípulos, fazer
discípulos. Não precisa ser literalista e chegar à conclusão que precisa aprender
a pescar para realizar tão sublime tarefa. Jesus te chama com as capacidades,
talento e dons que você tem. É falsa a impressão de que pregar o Evangelho e
fazer discípulos é algo tão especial que compete a uma casta especial de
homens. Veja que os discípulos foram chamados no seu meio, enquanto
realizavam seus afazeres. A tarefa de fazer discípulos foi transmitida a todos
nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Que sua resposta seja
a mesma dos pescadores: “no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o
seguiram”.

                                                                                      Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Mário Filipe

Diáconos Leonardo Medeiros, Marco Aurélio
Nóbrega e Aureliano Dutra

Recepção           Solange Nascimento e Afia Mendes

Música Manhã:  Stella Junia

           Helen Heinzle Sathler
Noite:   Grupo Kaleo

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 1ª - Concílios em Geral

Art 74 - Os Concílios reunir-se-ão extraordinariamente, quando:
  a) Determine o próprio Concílio;
  b) A sua Mesa julgar necessário;
  c) O determinarem Concílios superiores;
  d) Requerido por três ministros e dois presbíteros no caso de presbitérios; por cinco
ministros e três presbíteros respresentando ao menos dois terços dos presbitérios,
em se tratando de sínodos; e por dez ministros e cinco presbíteros representando
pelo menos dois terços dos sínodos para o Supremo Concílio.

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        Jorge Sarito, Michel Jarque, Leonardo
Medeiros

Recepção Solange Nascimento e Afia Mendes

Música Manhã: Inês Rufino
         Quarteto 4 Cantos
Noite:  Grupo Kaleo

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



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de
Botafogo é uma comunidade de
pessoas que estão sendo
transformadas por Jesus Cristo
em todas as esferas da vida.
Compartilharmos o amor de
Cristo, cuidamos um do outro
e servirmos nossa comunidade
local e o mundo. Nossa missão
é adorar ao Senhor em espírito
e verdade; fazer e amadurecer
mais discípulos de Jesus. Esta
é a base para nosso ministério
e tudo o que fazemos. 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.

OREMOS PELOS ENFERMOS
Continuemos a orar por nossos
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: Carlos
Weirich Meurer Câmara de
Carvalho Colla, Clair Dobler
(tratamento), Almte. José
Carlos Coelho de Sousa, Presb.
Paulo Severino da Silva, Peggy
Barbetta Soares, Rônia Baía
Rocha e Dona Zica (mãezinha
da Maria Emilia Cardoso).

JAYR ALVES DE LIMA ESTÁ
NA GLÓRIA
Paizinho da nossa irmã Marli
Alves Lima Silva, aos 96 anos,
foi chamado à presença de
Deus. O sepultamento se deu
no dia 15, sábado em
Queimados. Registramos aqui
o carinho e oração da Igreja no
sentido de que o Espírito Santo
continue a consolar o coração
da família dando, a cada um
deles, as melhores lembranças
e a certeza de que Deus está
no controle e sempre faz o
melhor.



PRECISAMOS DE UMA
REFORMA? O QUE FOI A
REFORMA? COMO AS COISAS
ACONTECERAM E QUAIS SÃO
AS IMPLICAÇÕES?
Começamos no domingo passado
a estudar em nossa Escola
Dominical a Reforma Protestante
e suas implicações. A professora
Ligia Portes Santos começou a
análise histórica e, neste domingo,
continuará a exposição. Será um
mês especial. Planeje-se para
estar presente todos os domingos,
às 09h30min.

ALMOÇO DA IGREJA HOJE
Hoje teremos nosso delicioso
almoço, coordenado pela UCP
e Departamento Infantil. Esta
é uma iniciativa de comunhão.
Planeje-se para participar
desses deliciosos momentos.

A SAF ESTARÁ REUNIDA
HOJE EM PLENÁRIA PARA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA
Hoje, às 16hs, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues, a
Sociedade Auxiliadora Feminina
estará reunida para tratar de seus
assuntos, ser abençoada pelo
momento devocional e eleger a
diretoria para o próximo ano.
Você, mulher presbiteriana, tem
a oportunidade, neste espaço
também, de trabalhar, servir ao
Senhor, abençoar os outros com
seus dons e talentos e ser
abençoada. Pense nisso!

OREMOS PELA JUNTA
DIACONAL
Nossos diáconos estarão reunidos
hoje em sua reunião mensal. Na
semana passada a Junta Diaconal
esteve no Hospital Infantil de
Duque de Caxias levando a palavra
de Deus para as crianças ali
internadas Fizeram a distribuição
de 100 (cem) bíblias e kits de
limpeza para as crianças. Peçamos
a Deus que Sua Palavra seja
semeada no coração daqueles que
receberam a Bíblia. Agradecemos
a Deus pela operosidade da Junta
Diaconal e, também, pelo doador
das Bíblias.

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE
X ORAÇÃO DE JABEZ
Este será o tema do #SomosUm.
Esta é a programação mensal
realizada pela UMP. Guarde a
data: Sábado 05 de novembro,
às 18hs. A Igreja está convidada
para participar também.

UPA SE REUNIRÁ NO
PRÓXIMO SÁBADO
No próximo sábado, dia 29, às
15hs, teremos nosso REUPA de
outubro. Além de nosso
encontro mensal de reflexão
bíblica, comunhão e, claro,
aquele lanche, teremos a eleição
da diretoria da UPA, com vistas
ao ano de 2017. Adolescentes
e Pais, marquem na agenda!
Nosso encontro será na “Tia
Dinda”, a delicatessen que



pertence aos pais da Cacau,
Ângela e Fábio. O horário é o
de sempre, às 15h. O endereço
é rua Real Grandeza, 183 –
Botafogo. Confirme sua
presença com a Cacau ou a
Elise. Desde já oremos pelos
nossos adolescentes em sua
preparação para o novo ano.

SAF E DEP. INFANTIL
REALIZARAM CULTO DO BEBÊ
Uma abençoadora programação
onde tivemos a presença dos bebês
de nossa Igreja. Parabenizamos a
SAF e ao Dep. Infantil por tão bela
iniciativa de recepção e amor para
com os bebês de nossos irmãos.
Rev. Cid e Presb. Mário Filipe
trouxeram uma palavra, cantamos
cânticos infantis, os pais
receberam um exemplar de uma
Bíblia para crianças. O espaço do
Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues ficou lindo. As mães
queriam ir embora, ao final, mas
as crianças não queriam sair. O
testemunho de uma das mães foi:
“Devíamos ter um desses a cada
semestre”. Abençoar alegra o
coração.

COMPRAMOS AS CADEIRAS
QUE FORAM DOADAS E
CAMINHAMOS PARA A RETA
FINAL
Cada cadeira custa R$ 80,00. O
conforto, a melhoria na
organização do salão e a renovação

do equipamento já é percebido por
todos. Ainda há oportunidade para
você colaborar. Procure a
presidente da SAF, Sra. Maria
Emilia Cardoso ou o Vice-
Presidente do Conselho, Presb.
Esequias Sales.

VOCÊ ESTÁ ENVOLVIDO (A)
NA IGREJA?
Você gostaria de desenvolver
alguma atividade na Igreja? Não
espere ser chamado(a).
Disponha-se ao serviço do
Senhor. Seria abençoador se
tivéssemos um Ministério de
Comunicação em nossa Igreja.
Boletim, fotografia, redes
sociais, produção de material
com qualidade. São tantas as
oportunidades que poderíamos
explorar para adoração,
evangelização e edificação.
Pense nisso e, se for tocada(o)
por Deus, fale com o pastor.

RELATÓRIOS DAS
SOCIEDADES INTERNAS
O final de ano se aproxima. Já é
hora de começar a levantar os
dados que deverão compor seu
relatório. Por isso fazemos esse
destaque hoje. Cada Sociedade
Interna deve produzir seu relatório
e encaminhar ao Conselho. A
soma do todo, comporá o relatório
da Igreja. “Conta as bênçãos, dize-
as quantas são, recebidas da
divina mão! Vem dizê-las, todas
de uma vez, e verás, surpreso,
quanto Deus já fez! “



ANIVERSARIANTES
Hoje: Fátima Torres de
Carvalho (2537-6535); Bárbara
Velloso Mattos (3079-6218); Dia
25: Adilsa do Couto Didini
(2275-8426); Dia 26: Waldemiro
Luiz Nascimento Mendonça
(2543-5196); Celina Silva
Moraes (2286-3768); Marcos
Pereira Soares (3083-
9109); Dia 27: Alex Charles de
Almeida Coelho (2275-5008);
Dia 29: Jonas Ferreira (2285-
3907); Indiomar Crosoé de
Oliveira Selau.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se
no próximo dia 05 de novembro,
às 08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues.

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 informe que está
vindo para a Igreja e que faz
parte do convênio da Igreja com
o estacionamento.

ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico 47 (NC)
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 35 (NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 34
Cântico 146 NC
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Solista: Helen Heinzle Sathler
“Vinde benditos” (John Prindle Scott)

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 113 NC
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Solista: Helen Heinzle Sathler
“Sanctus” (Gounod)

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico 300 NC
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio – Helen Heinzle Sathler

“Pai Nosso” (Malotte)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   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 

www.ipbotafogo.org..br 

                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº37 – 23 de outubro de 2016                                                                                                                                                                               

NÃO ESCONDA SUA LUZ ! 
     « Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 

boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. » 
Mateus 5 :16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
                
       
                                   

              A casinha do Seu João e D. Ligia era no meio do mato , numa 
cidadezinha pequena do interior  .Quando a noite chegava só restava se 
encolher numa cama e dormir porque , sem luz , não dava pra fazer muita coisa. 
              Tudo era tão... , mas tão escuro ... que não se enxergava nem a ponta 
do próprio nariz. Mas os filhos do Seu João , a Helô e o Miguel , aproveitavam a 
escuridão e brincavam com a lanterna , procurando insetos e animais noturnos . 
Eles só conseguiam encontrar algum sapinho ou coruja se estavam com a 
lanterna acesa . Sem luz , na escuridão ....NADA.  
              Além de servir para encontrar as coisas , a luz da lanterna evitava que , 
durante a brincadeira os dois se acidentassem , tropessassem em alguma coisa 
perigosa , pontuda.  
            Muito bom saber dessas funções da lanterna e entender porque Jesus 
também comparou seus amigos com luzes que , se fossem colocadas bem alto, 
seriam capazes de iluminar toda uma casa.  
            As lanternas da Helô e do Miguel  iluminavam não só onde eles 
estavam, mas também  todo o resto do quarto. Era só colocá-las bem alto.  
       Um farol , por exemplo  é uma luz muito forte que ajuda a evitar acidentes 
durante a noite quando está muito escuro.  
         Na escuridão não se pode encontrar nada e  é muito perigoso o caminhar. 
Quando Jesus diz que somos  a luz do mundo Ele quer dizer que , se agirmos 
como luz estaremos evitando acidentes para nós mesmos e sendo o guia para 
que as pessoas encontrem a salvação além de  livra-las de perigos ou 
acidentes.  
            Na escola , no passeio , no parque , no shopping, precisamos lembrar 
que somos luzes bem altas , faróis , iluminando o nosso caminho e o das outras 
pessoas.   

                          Acendeu ?  Não apague !               Bjos Tia Ilda 
( saiba mais em Mateus 5 :14-16 ; Gênesis 6 :1-10)                                                          

 

 

 

Onde podemos ser luz ?  

  

ESCOLA 

                 PRAÇA 

SHOPPING 

                   CINEMA 

IGREJA ........... 
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http://www.ipbotafogo.org..br/


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 bom estar na casa de Deus!!! 
 
2-Cântico : ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação para crianças/APEC/vol. 
Verde nº3)                

Alô! Alô! Aqui estamos nós! 
Alô! Alô! A ouvir de Cristo a voz. 
Quietinhos vamos pois ficar , p’ra Bíblia  
estudar,e aprender a Jesus amar. 
3-Oração de Louvor : Deus é maravilhoso !!   
Tudo que Ele faz é perfeito! Vamos dizer isso a Ele? 
 
4-Leitura Bíblica no mês de outubro– Mateus19:13-15    
   

5-Versículo do mês de outubro para memorizar:  

 
“Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e, luz para os meus 

caminhos . “  Salmos 119:105            

 
7-Cântico : NA PEQUENA BELÉM ( Randy Vader) /cantata de Natal ” 

Vinde...adoremos” faixa 4 
Ouçam os sinos dizendo assim :  
                   “Glória ! Aleluia ! Já nasceu , enfim! 
                    Paz na terra , tudo bem , 
             Cristo nasceu na pequena Belém!”  (bis) 
Os anjos lá no céu ...pastores a velar ... 
           Naquela manjedoura  o rei menino está. 
Os sábios a seguir a estrela divinal 
       nos fazem relembrar essa noite sem igual. 

 

8-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado por todas as bênçãos !!! 
9-Mensagem – Tia Ilda 

 
10-Cântico-Pequenino Nenê ( Cânticos de Salvação para 
                                        crianças/APEC) 
 Pequenino nenê , num bercinho de palha , 
 ele veio do céu porque gosta de mim 
 Meu amigo é Jesus, foi criança também  
 Foi nascer em Belém pequenino nenê 
 
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 OUTUBRO 

TIA MARIANE 01/10  

ANA LUZ 08/10      2 ANOS 

GABRIELA NÓBREGA 09/10        

TIA BÁRBARA VELOSO 23/10        

TIO INDIOMAR 29/10  

 

"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) 

 

 

 



NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS 
Estimadas irmãs da SAF de Botafogo 
Este é o primeiro relato que fazemos desde que regressamos do Brasil. Sabemos que alguns 
irmãos estavam aguardando noticias, o que demonstra também o carinho e interesse por 
nós e pela obra do Senhor na Espanha. 
A passagem pelo Brasil foi muito proveitosa. Fomos abençoados com a hospedagem de 
famílias queridas pelas cidades e Igrejas onde estivemos. Deu para rever muitos irmãos 
amados, conhecer outros, visitar os familiares, falar do trabalho missionário em novas 
Igrejas, pregar e renovar os laços com as Igrejas parceiras e participar de uma reunião com a 
Diretoria da APMT para avaliação e aprovação da continuidade do projeto Região 
Metropolitana de Madri para os próximos três anos. 
Tivemos a oportunidade de pregar a Palavra e falar da obra que o Senhor nos confiou em 21 
ocasiões por 18 Igrejas de 6 estados e o DF (São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas 
Gerais, Ceará, Rio Grande do Norte e Brasília) 
Um fato importante nesta ida ao Brasil foi poder celebrar o casamento da Vivian com o 
Víctor, no dia 9 de Julho, em São Paulo. Foi um dia emocionante para as famílias Walendzus 
Reis e Gallo Pinheiro! E para nós, em particular, desfrutaremos a presença do casal vivendo 
pertinho da gente nos próximos 9 meses, pois o Víctor foi aprovado para fazer um MBA 
numa instituição estabelecida em Madri. 
Agora é o Daniel que se prepara para o casamento com a Maíra em Julho de 2017. Ela é 
filha do casal de missionários Dirceu e Tirza Mendonça, também da APMT, que trabalham 
em Huelva, Espanha. 
Desde o regresso, dedicamos tempo e trabalho nos preparativos para as atividades, 
incluindo a pintura do apartamento onde moramos e depois pintando a entrada e 
colocando novos mobiliários no salão onde funcionam os cultos, as aulas de artesanato, 
reforço escolar e Brechó. 
O Projeto de Cartões Solidários reiniciou na sexta-feira, 23/9. Estavam presentes 21 
pessoas. Foi uma grande bênção! 
E está em andamento os Grupos de Estudos e Oração em Moraleja e Getafe. Em Fuensalida 
reiniciará a partir desta semana. 
No início de outubro reiniciaremos a capelania no Hospital de Getafe, e no dia 8 de outubro 
haverá um curso para professores de crianças coordenado pela APEEN e organizado pelo 
Conselho Evangélico de Madri, onde eu (Walter) darei algumas disciplinas. 
Estamos bastante motivados e com expectativas de crescimento da obra. Contamos com as 
suas orações. Com o abraço, Walter e Sueli Pinheiro IPB/APMT 

 
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.   

                                                                                                    

 
 

UNIDAS EM AMOR 
Marli Alves de Lima Silva, presidente em. 2010, 2011, 2012 

 
Queridas amigas, sócias e diretoria da SAF Botafogo, inicio esse texto falando da honra de 
poder escrever aqui sobre um tempo em que estive à frente de um grupo que lindamente 
desempenha o seu papel como parte da Igreja de Cristo, atendendo aos necessitados e 
sempre pronto a auxiliar a Igreja Presbiteriana de Botafogo em todos os momentos. 
Recordo-me de quando nos unimos em oração, durante alguns meses, pelos jovens e 
adolescentes da igreja e, ainda, intercedemos umas pelas outras e crescemos em 
intimidade, trocando bilhetinhos e frutas. 
Compadecemo-nos de irmãos nordestinos que não conhecíamos, que sofriam pelas 
enchentes, e para eles enviamos nosso carinho através de doações. 
Mantivemos firme a continuidade de trabalhos criados em outros tempos como distribuição 
de bíblias, enxoval de bebês, entrega de alimentos às pessoas necessitadas, doações ao Lar 
Samaritano, presentes às crianças do INPAR e atenção e mimos às senhoras do Abrigo 
Presbiteriano. 
Nossas reuniões mensais nos trouxeram grande aprendizado sobre as “Bem Aventuranças”, 
sobre a “Revelação do Amor de Deus” e sobre o “Livro de Provérbios” 
Preocupamo-nos quanto à nossa organização enquanto sociedade interna da igreja. 
Formamos um grupo de sócias para elaborar o Regimento Interno da SAF Botafogo, que até 
o ano de 2012, não existia. A comissão formada por Ana Cristina Rodrigues (relatora), 
Angela Grammatico, Stila Borges e Vania Regis apresentou, com toda dedicação e 
seriedade, esse regimento, sendo aprovado pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de 
Botafogo, que o registrou em ata. Continuamos, assim, de forma oficial, a execução de 
nossas atividades. 
Não poderia deixar de falar do meu reconhecimento e gratidão pela imensa demonstração 
de amor, carinho e cuidado que me foram dispensados pelas irmãs, quando precisei me 
afastar para realização de uma cirurgia. Para minha tranquilidade, a vice-presidente, na 
ocasião Maria Emília V. Cardoso, assumiu, com toda presteza e competência, a liderança 
mantendo as atividades até que eu pudesse retornar. 
Por fim, louvo a Deus pelo tempo que fui presidente, por cada desafio e aprendizado, pela 
vida de cada sócia e por hoje poder compartilhar todas as bênçãos recebidas. Sou feliz 
porque nós, sócias, fazemos parte da história da SAF Botafogo. 

SAF-Botafogo (1906-2016) 
110 anos auxiliando 

Outubro 2016 



AGENDA DE NOVEMBRO 
27 – Almoço (SAF) e Plenmária 
29 –Encerramento da Oficina Artesanal 

NESTA PLENÁRIA ACONTECE A ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2017 
Cumprindo o que diz o regimento interno da SAF Botafogo em seu art. 13º alínea C, 
a candidata Maria Emilia apresentou os nomes daquelas que com ela comporão a 
diretoria 2017. 
Vice-presidente: Ana Crstina Ribeiro Rodrigues 
1ª secretária: Márcia Balmant Sathler Pereira 
2ª secretária: Ângela Grammatico Severino da Silva 
Tesoureira: Celia Lopes Miranda 
Apresentou a Missão da SAF 
. Cooperar com a missão da Igreja em seu objetivo de servir a Deus e ao próximo 
em todas as suas atividades e promover plena integração de seus membros. 
. Compartilhar: das necessidades dos irmãos, da palavra, visando crescimento 
mútuo, sendo íntegra e verdadeira, compartilhando experiências. 
Que Deus esteja ratificando o SEU chamado e que essas servas ouçam e cumpram a 
sua missão. 
 

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

MULHERES SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS 
Na Plenária de Setembro as relatoras do Departamento Hercília Ubaldo convidaram 
o Presbítero Vitor Camarinha para a devocional. Ele falou sobre a Mulher de Ló. 
Como tem sido bom ouvirmos nossos oficiais da igreja falando sobre as Mulheres 
segundo o Coração de Deus! 

 
VOCÊ SABIA... 
... Nossa SAF continua crescendo,  na última plenária foi recebida Nelydes 
Machado, integrando-se ao Departamento Maria Azambuja. Seja muiito bem 
vinda ! 
... continuamos 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. 
...que a Saf Botafogo mais uma vez atendendo pedido da Maternal Rio compareceu 
dia 8/10 na IP Vila Isabel, levando roupas, presente e material escolar para duas 
crianças : Gabriel e Fabrício. Que Deus nos abençoe sempre para que possamos, de 
forma sensível, estender nossas mãos  àqueles  que necessitam. 

 
ACONTECEU – TARDE DO VINIL 

No último sábado, dia 08, passamos uma tarde alegre e cantante!!! 
Lembramos alguns cânticos antigos dos Vencedores e Grupo Elo. Tivemos 
dinâmicas com hinos do hinário. Uma peça falando sobre como 
respondemos ao chamado do Senhor Jesus. Com muita alegria, música e 
confraternização. E um delicioso lanche ao final. As relatoras do Dep. Maria 
Azambuja agradecem a todos os que estiveram presente. 

 

 
 Aniversariantes de Outubro 

SUELI 01/10 

SOLANGE 10/10 

PEGGY 15/10 

ADILSA 25/10 

 
"O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre" Sl 121.8 

 

 
CANTINHO DAS SÓCIAS:  

A ESCADA DA VIDA 
Subir e descer os degraus da Escada da Vida – é preciso primeiro, antes de tudo, 
aprender a viver. 
Nas escaladas, vamos encontrar muitos tropeços, que estão sempre diante de 
nossos olhos. 
São pessoas com hábitos diferentes: arrogantes, orgulhosas, cheias de 
preconceitos, sinceras, amigas, ricas, pobres, triste, e até mesmo companheiras. 
Nos dias que vivemos, com tantas diferenças e desonestidades, falta de amor ao 
próximo, temos que estar preparados, vigilantes, com a meta na subida e na 
descida, segurando nas mãos do nosso Deus, tentando nos comunicar e buscar a 
paz, compreensão , amor, levando sempre uma palavra boa. Porque nada somos e 
dependemos sempre uns dos outros, neste mundo cheio de ódio e diferenças. 
As pessoas que viveram muitos anos sabem bem como é difícil conviver. 
Resta apenas subir e descer a Escada da Vida com amor, paz, fé, trabalho, amor, 
lutando por um mundo melhor. 
Descer a Escada da Vida talvez seja ais fácil, pois a conduta que tivemos na subida, 
deixamos como lição e nos torna mais leves e fáceis de conviver. 

Maria de Lourdes Arruda 


