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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
 Bem-aventurados os mansos

Mateus 5:5

Talvez nosso entendimento da palavra manso não seja o melhor, nem o
correto. Para muitos, ser manso é ser servil e passivo; é aceitar tudo sem ques-
tionar. Barclay diz que “Aristóteles define a mansidão como o justo meio entre a
ira excessiva e a falta absoluta de ira, ou passividade”. Para muitos talvez a con-
clusão seja: bem-aventurado é quem tem autocontrole. Mas não é esta a inten-
ção da palavra de Jesus.

Aqui Jesus fala da felicidade daquele que é dirigido por Deus. Daquele que
tem a humildade para se deixar dirigir por Deus. Quintiliano, mestre romano,
disse que “sem lugar a dúvida seriam excelentes meus alunos, se não estives-
sem tão convencidos de tudo o que sabem”. Ninguém aprende tendo a convicção
de que sabe tudo.

Neste sentido, talvez a melhor tradução para esse versículo seria: “Bem-
aventurado o homem que possui a suficiente humildade para dar-se conta de sua
ignorância, sua debilidade e sua necessidade de ajuda”.

É fato que aqueles que conseguem se deixar ministrar por Deus e, assim,
manter o autocontrole, enfrentam as circunstâncias da vida sem perder o rumo
porque sabem que Deus está no controle; aqueles que lidam com as pessoas
tendo a certeza de que são tão falhos quanto aqueles com os quais tem que lidar
são possuídos de uma grandeza que é lhe dada como herança nada menos do que
a terra. O livro de Provérbios nos ensina: “Melhor é o longânimo do que o herói da
guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade”. (Pv 16:32)

Como nosso ímpeto pode nos destruir, destruir relações, pessoas, circuns-
tâncias e, até a própria vida. É preciso autodomínio que só Deus pode nos dar e/
ou transformar. Entregues aos nossos desejos, paixões e vontades somos como
animais insaciáveis e insensíveis. Barclay, termina por sugerir que, na realida-
de a tradução mais completa para esta bem-aventurança seria:

“Quão feliz é o homem que sabe quando expressar a ira e que nunca se
zanga fora de tempo, que aprendeu a controlar seus instintos, impulsos e pai-
xões, porque pôs sua vida sob o governo de Deus, e que tem a suficiente humilda-
de para reconhecer sua própria ignorância e debilidade, porque o homem que
possui tais virtudes é rei entre os homens!”

Que o Espírito Santo governe sua vida e você seja encontrado (a)  como
um( a) herdeiro (a)!

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero          Mário Filipe

Diáconos         Jorge Sarito, Michel Jarque e
 Leonardo Medeiros

Recepção                Solange Nascimento
                           Afia Mendes

Música                  Manhã:  4 Cantos
              Inês Rufino

                            Noite:    Grupo Kaleo

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 2ª - Conselho da Igreja

Art. 77. O Conselho só poderá deliberar sobre assunto administrativo com
a maioria dos seus membros.

Art. 78. O pastor é o Presidente do Conselho que, em casos de urgência,
poderá funcionar sem ser presidido por um ministro, quando não se tratar de
admissão, transferência ou disciplina de membros; sempre, porém, ad referen-
dum do Conselho, na sua primeira reunião.

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Eduardo Gouvêa

Diáconos            José Baía, Leonardo Medeiros, e
Fábio Severino

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música                Manhã:   Coro Marcello Ganter
Stella Junior

  Noite:      Coro Marcello Ganter
Stella Junior

Som Roney Hermenegildo

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

 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 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.

CUIDADO COM O CULTO
Irmãos, a Junta Diaconal nos
lembra sobre a necessidade de
termos o cuidado de desligar o
celular ou silenciá-lo durante os
cultos. Não se deixe dominar
pelo aparelho, nem permita que
o som lhe atrapalhe de cultuar
ao Senhor. Lembra? Adoramos
ao Senhor em espírito e em
verdade.

PLENÁRIA DA SAF
Hoje as senhoras da SAF estarão
reunidas em plenária, às 16h.
Você mulher, precisa estar
presente.

JUNTA DIACONAL
Nossa Junta Diaconal estará
reunida hoje a tarde, como
tradicionalmente fazem nos
quartos domingos. Ore por
nossos irmãos que servem ao
Senhor, servindo ao próximo.

CANTANDO E LEMBRANDO
Hoje no culto vespertino, às 18h,
vamos louvar ao Senhor cantando
hinos e cânticos que fazem parte
de nossa história. Você que já faz
parte da chamada eterna
mocidade não pode faltar, mas
você que não conhece vai ser
edificado também por este culto
de louvor ao Senhor. Você,
membro da Igreja Presbiteriana de
Botafogo, não se esqueça de
chamar aquele irmão ou irmã que
não vemos já há algum tempo.

BAZAR DA SAF SERÁ NO DIA
03 DE DEZEMBRO
Você não pode deixar de vir. As
senhoras prepararam com muito
zelo, inúmeras coisas para que
você possa adquirir e abençoar
vidas. Você não pode faltar, nem
perder esta oportunidade. O
Bazar será no dia 03 de
dezembro, sábado, das 9h às
17h. Não falte.



PROGRAMAÇÃO DE NATAL
Abrindo nossa programação de
natal, no próximo domingo,
nossas crianças e pais louvarão
ao Senhor. Vamos chegar cedo!
Papai e mamãe, não esqueçam!

CULTO DE NATAL DA IP
BOTAFOGO
No dia 25 de dezembro, domingo,
às 19h, celebraremos o Culto de
Natal da Igreja Presbiteriana de
Botafogo. Serão momentos de
culto, comunhão e celebração ao
Senhor. É fundamental que você
e sua família estejam presentes.
Preste atenção no horário.
Excepcionalmente, o culto
começará às 19h a fim de que você
tenha tempo de celebrar com os
seus e, depois, vir para a Igreja.

DEVOCIONÁRIO CADA DIA
Como temos noticiado, o Conselho
adquiriu para a Igreja, 1.000
exemplares do devocionário “Cada
Dia”. Ele traz uma mensagem de
natal para cada dia do mês de
dezembro. Na quarta capa
anuncia o endereço e os horários
de trabalho em nossa Igreja. O
desejo é que utilizemos como
instrumento de evangelização. No
próximo domingo faremos a
distribuição.

CESTAS DE NATAL PARA
ABENÇOAR FAMÍLIAS
Vários irmãos já se dispuseram a
abençoar vidas oferecendo, neste
natal, uma cesta de natal com a

Palavra de Deus para famílias
carentes. Nosso alvo é adquirir 100
cestas de natal a fim de abençoar
famílias carentes. Este trabalho é
coordenado pela SAF, portanto,
procure ao final do culto, à porta,
uma das senhoras que compõem
a diretoria e, desde já, faça sua
inscrição.

GABINETE PASTORAL
Já foi completamente pintado e o
trabalho de marcenaria caminha
para o final. Depois colocaremos o
piso. Estamos chegando ao final.
Assim que ficar pronto você precisa
dar uma passadinha para ver como
ficou.

MOCIDADE PROMOVE
CONFRATERNIZAÇÃO
Nossos jovens estão promovendo
uma confraternização de final de
ano. Oportunidade de comunhão,
de alegria e de comer um delicioso
churrasco. Será no dia 10 de
dezembro, a partir das 13h na casa
da Sra.  Helenita Marques Torres,
mãe da Julia Marques. O endereço
é Rua Dr. Julio Otoni, 202, Santa
Teresa. Faça sua inscrição com a
diretoria da UMP. O custo? Barato.
Só R$ 20,00 e você leva a bebida
que vai consumir.

GUILHERME FONSECA FOI
CONSAGRADO AO SENHOR
No domingo passado nossos
irmãos Juliana Gouveia Leite e
Leandro Chaves da Fonseca
consagraram ao Senhor, através do



batismo, o pequeno Guilherme
Leite da Fonseca. Rogamos ao
Senhor que abençoe o casal e faça
Guilherme crescer em estatura e
graça.

CYNTHIA PEREIRA CALDAS E
RODRIGO ROLIM
JUNQUEIRA MACHADO
CASARAM-SE
No sábado, dia 19, nossos irmãos
casaram-se aqui em nossa Igreja
em uma bela e concorrida
cerimônia. Rogamos ao Senhor
que abençoe o casal. “Eu e minha
casa serviremos ao Senhor”.

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: Clair
Dobler (tratamento), Almte. José
Carlos Coelho de Sousa, Moisés
Stallone, Patrícia Soares
(tratamento), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares e Rônia Baía Rocha.

COMO INTEGRAR FÉ E
TRABALHO?
A Escola Dominical segue
desenvolvendo este tema ao
longo do mês de novembro.

Chegue às 9h30min e participe
da Escola Dominical.

CADEIRAS PARA O SALÃO
Esperamos concluir, ainda este
mês, nossa campanha para
aquisição de novas cadeiras para
o salão. Todas as mesas já foram
compradas. A grande maioria das
cadeiras também, mas ainda
faltam cerca de 25 cadeiras para
completarmos. Cada cadeira
custa R$ 80,00. Estamos na reta
final de nossa campanha.
Procure a presidente da SAF,
Sra. Maria Emilia Cardoso ou o
Vice-Presidente do Conselho,
Presb. Esequias Sales.

HÁ MUITO TRABALHO A
FAZER
Neste final de ano, estamos
planejando as áreas de atuação
da Igreja e buscando e orando
por aqueles que realização a obra
do Senhor entre nós no próximo
ano. Se você percebe alguma
área em que a podemos atuar
e/ou deseja se envolver em
alguma área na Igreja não hesite
em falar com o Rev. Cid.

VISITANTES NOS ABENÇOAM
COM SUAS PRESENÇAS
No domingo passado tivemos a
alegria de receber em nossa
Igreja os irmãos: Carlos Leite,
Daniela Jorge de Brito, Eledi
Valença, Eliane B. Leite, Kauêh
Moreno, Leticia Dias Moreira da
Costa, Márcio de Mattos Moreira,



Maria Freire Campello, Maria
Tereza Burrowes, Pedro
Campello Valença, Regia Mara.
Registramos aqui o desejo de
revê-los em outra oportunidade.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Margarida Meirelles
Modesto, Clara Caldas Soares da
Silva (3079-6370); Dia 28:
Cristiane Araujo dos Santos, Júlia
Marques Pires Chaves (3215-
3981),Brunno Fernandes Nóbrega
(2541-3229); Dia 29: Tamira da
Silva Peniche Nunes (2293-4455),
Lucas Will Martins (2225-2911),
Suelen de Carvalho Mota (2226-
3946), Ricardo Maurício de
Almeida (2268-8212), Sérgio
Gramático Júnior (3495-3222),
Ricardo Jorge Albuquerque
Ramirez Portela (2254-1570); Dia
01: Marinalva Braga dos Santos
(2266-3119); Dia 03: Rafaella
Victoria Pinheiro da Silva (2572-
6689).

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 226 NC – A história de Cristo
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 104 NC – Linda Melodia

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 122
Cântico 163 NC – Direção divina
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4 Cantos: “Trevas Luz”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 245 NC – Homens Sábios e de bem
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4 Cantos: “Santo, Santo, Santo”
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

Cântico 227 NC – A velha história
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio – Quarteto 4 cantos:

    “Em honra e louvor”
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                Botafogo 
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº42 – 27 de novembro de 2016                                                                                                                                                                               

Vamos viver em paz ? 
    “ Deixo-vos a paz , a minha paz vos dou ; não vo-la dou como a dá o mundo ...” 
                                                 João14 :27a 
                     “  Mas o fruto do Espírito é : amor, alegria , paz...” Gálatas 5 :22  
                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

               Lá na floresta aconteceu uma briga entre o guaxinin e o pandinha. Os dois 
eram amigos, quase irmãos, mas por causa de uma amora estavam sem se falar. 
A maritaca já tinha tentado uma re aproximação dos dois mas não adiantou.       
           Coisa chata isso... todos sofriam . Até a festa da primavera precisou ser 
adiada. Alguns bichinhos achavam que o guaxinim tinha razão e outros defendiam 
o pandinha. Resultado : floresta dividida , perda da paz. 
            Quando dois amigos brigam tudo fica diferente . A falta de acordo destroi 
uma coisa que é importante para vivermos . Destroi a paz.  
            Mas o guaxinim teve saudade do tempo que brincava com o pandinha e 
ele, o pandinha lembrou que ria muito das piadas do guaxinim. Deu saudade... 
            E antes que a floresta entrasse em guerra , eles se encontraram na lagoa e 
não resistiram ao  mergulho da paz. 
             Será que situações assim só existem nessa floresta  imaginária ? Será que 
na nossa escola , no play , a gente não está interrompendo a paz por causa de 
....uma amora ? 
            A Bíblia conta a história de dois irmãos gêmeos , Jacó e Esaú , filhos de 
Isaque e Rebeca. Eles brigaram. Jacó enganou Esaú. Depois de muito tempo , 
Jacó se arrependeu , resolveu voltar e pedir perdão ao seu irmão . O coração de 
Jacó perguntava : « E se Esaú não me perdoar ? »  
            Jacó viu o irmão vindo bem longe com 400 homens. Será que ia haver uma 
guerra ? Em sinal de respeito , Jacó se inclinou 7 vezes até o chão. 
            Então ... aconteceu que... 
            Esaú correu ao seu encontro . Eles se abraçaram , Esaú beijou Jacó, e 
choraram juntos. Esaú perdoou Jacó e finalmente conseguiram viver em paz.  
            Será que já não está na hora de dar um mergulho da paz  com alguém que 
em algum momento disputamos uma amora ?              
                                                                  Bjo,   Tia Ilda       
(saiba mais em Gênesis 33 :1-17 / Gálatas 5 :22 / Colossenses 3 :12-17)                     

 

 

 

Qual  caminho 
escolho para ir 
para casa? 
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LITURGIA : 
Prelúdio : Boas vindas (Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vol 3 – vermelho-3/APEC) 
Boas vindas há 
Bem vindos são , boas vindas pra vocês , aleluia! 
Boas vindas há 
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!! 
 
1-Saudação : Bem vindo em nome do Senhor!! Bom dia meus 

amigos! Vocês sabiam que Deus está aqui , neste lugar? 
Temos algum visitante? 

 
2-Cântico : Cristo nasceu 
                                        Crianças vol 3 – vermelho-8/APEC) 
                                     Cristo nasceu ! Cristo nasceu ! 
                                Presente de Deus ,  seu Filho nos deu. 
                                            Veio em Belém ,!  Veio em Belém ! 
                                                        Anjos do céu cantaram AMÉM! 
 
3-Oração de Louvor : Nosso Deus é sempre fiel e bom !!  Tudo que 
Ele faz é perfeito! Vamos orar e dizer isso a Ele? 

 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Lucas 1:28-33 
   

5-Versículo do mês de novembro para memorizar:  

 
“Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. “  

 Salmos 100:1            

 
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, Senhor, por tudo! 
9-Mensagem – Tio Indiomar 
 
10-Cântico-Pequenino Nenê ( Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vol 3 – vermelho-65/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. 

 
Aniversariantes de NOVEMBRO 

MALU ( MARIA LUISA) 07/11      3 ANOS 

LUCAS 21/11      9 ANOS 

TIA JULIA MARQUES ( FAUSTINO) 28/11        

 

"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) 
Funcionamento do berçário e maternal (0 a 2, 3 anos- de 9h30min até o 
término do culto matutino) 

 

 

 



NOTÍCIAS MISSIONÁRIAS 
Trechos da Carta que nossa sócia Waleska recebeu do casal de Missionários da 
APMT, Gesse e Yolanda Rios: 
Cape Town, Africa do Sul, 30 de Setembro de 2016 
Refletindo sobre nossa vocação em Cristo só podemos agradeçer ao Pai pelo fato 
de nos chamar. 
Iolanda e eu estamos bem de saúde, apenas os resfriados do inverno e alergias do 
início da primavera 
ainda castigam um pouco, mas logo será coisa do passado.  
MOTIVOS PARA AGRADECER 
1. Pelas portas abertas para o trabalho missionário nos países da região; 
2. Pela nossa saúde e pela saúde dos nossos filhos; 
3. Pelo retorno da missionária Ligia ao campo em Moçambique; 
4. Pelo entendimento que têm os nossos filhos de que o que são em Cristo é mais 
importante do que o que fazem ou são capazes de fazer; 
5. Pela oportunidade que o Leo (filho) teve de participar na ultima conferência da 
Sociedade Sul africana de Bioquímica e Biomedicina; 
6. Pelo que Deus tem nos ensinado nesse tempo de espera sobre os nossos vistos. 
MOTIVOS PARA INTERCEDER 
1. Para que prevaleça a paz e o bom senso nos protestos nas universidades Sul 
africanas; 
2. Para que o Departamento de Assuntos Internos agilize o processo quanto aos 
nossos pedidos de visto; 
3. Para que Deus levante mais trabalhadores para a região Austral do Continente; 
4. Pelas missionárias Silvia Octaviano, ainda tentando levantar sustento para seu 
retorno e Lígia Bordini em processo de readaptação ao campo em Moçambique; 
5. Por demais colegas atuando em campos da região. 
Agradecemos imensamente seu envolvimento na missão de Deus, da qual também 
somos parte. 
Um grande abraço e até a próxima! 

 

 
 

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.   

                                                                                                    

 
 

PRAZER EM SERVIR 
Celia Lopes Miranda, Presidente da SAF  em 1970 

 
“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, 

para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. 
Ec 9:10   

 
Ser presidente da SAF ganhou uma importância bem grande em minha vida. 
Para mim que tendo vindo de um ensinamento religioso cristão com outros 
dogmas, a aceitação da fé Protestante e Presbiteriana foi um desafio constante e ao 
mesmo tempo prazeroso 
Através do trabalho feminino e em companhia das sócias irmãs e amigas, 
conseguimos realizar um eficiente, produtivo e abençoado trabalho. 
Em minha presidência poderia destacar algumas  atividades e programações: 
1.Nossas reuniões eram dominicais, quando convidávamos todas as sócias e 
mulheres da igreja, no horário das 18 horas. Os cultos vespertinos nesta época 
eram às 20 horas. Ouvíamos palestras inspirativas e assuntos do interesse das irmãs 
jovens ou mais idosas.  
2.Também nos reuníamos mensalmente em reuniões departamentais.  
3. Costurávamos para o Bazar nas nossas casas com recursos nossos. Ganhávamos 
muito material para nossas costuras e também íamos à Fabrica de Tecidos da Nova 
América, de carro ou de condução, e comprávamos pilhas de tecido. Eram tardes de 
gostosa confraternização! Quando se aproximava a data do Bazar, nosso pastor nos 
autorizava a buscar prendas no comércio local , além de assinar conosco cartas à 
diversas fábricas e escritórios onde alguns irmãos e irmãs trabalhavam. 
4. A SAF, juntamente com as sócias que eram esposas dos Presbíteros e Diáconos, 
organizava jantares de confraternização na casa de uma delas. Os pratos eram 
feitos por elas mesmas. 
Com alegria e tomada de satisfação por esse maravilhoso trabalho, sinto-me 
abençoada por Deus e com vontade de maiores realizações nestes Novos Tempos, 
compartilhando com as irmãs engajadas ativamente na SAF Botafogo. 

SAF-Botafogo (1906-2016) 
110 anos auxiliando 

Novembro 2016 



AGENDA DE DEZEMBRO 
03 – Bazar –das 9 às 17 horas 
03 – Congresso Anual da Federação Rio – Igreja de Copacabana 
11 – Distribuição de Bíblias, entrega das Cestas de Natal e Plenária Festiva 

BAZAR DA SAF 
Nosso tradicional Bazar será realizado no próximo sábado, 3 de dezembro, a partir 
das 9 horas. Lindas peças foram confeccionadas pelas mulheres que participam da 
Oficina Ester dos Santos Nascimento durante todas as terças-feiras do ano. Pinturas 
em tecido, Caixas decoradas, Peças em crochet, etc  Haverá também  uma cantina 
com doces e salgados delicosos, que você pode trazer, e serão vendidos durante 
todo o dia. Venha comprar presentes de Natal  e utilidades para enfeitar o seu lar. 

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

MULHERES SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS 
Quem fez a devocional em Outubro foi Rev. Miguel. Ele nos fez meditar sobre o 
assunto , fazendo-nos chegar a conclusão de que cada uma de  nós, que ama a Deus 
Pai e o  próximo  como a si mesmo,  é  uma mulher segundo o coração de Deus. 
 

 
VOCÊ SABIA... 
... Nossa SAF continua crescendo,  na última plenária, em outubro, foram recebidas 
Clair Dobler e Bernadete Matos de  Araújo. Sejam muito bem vindas ! 
... 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 nossa SAF cresceu muito, recebendo várias sócias, por isso tivemos que 
organizar um novo  departamento  para 2017? Com base no art.23 do nosso 
regimento, foi indicado o nome Leonete  Martelotta,  aceito por todas. 
 

  Aniversariantes de Novembro 
ÂNGELA 15/11 

LUZIA SOLTESZ 17/11 

MARCIA BALMANT 20/11 

SARA CELESTE 26/11 

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

 

 
ACONTECEU 
Na Plenária de outubro foi eleita a Diretoria da SAF  em 2017 : 
Presidente:  Maria Emília Machado Vianna Cardoso 
Vice-presidente: Ana Cristina Ribeiro Rodrigues 
1ª secretária: Márcia Balmant Sathler Pereira 
2ª secretária: Ângela Grammatico Severino da Silva 
Tesoureira: Celia Lopes Miranda 
 
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. 
 

 
NATAL SOLIDÁRIO 
Os missioários Rogerio e Fabiana Pinheiro, amigos de nossa SAF escreveram : 
“O tempo passa rápido e daqui a pouco chegará o dia de celebrar o dia do 
nosso Messias. 
Como tradicionalmente temos feito, a campanha “Natal Solidário” tem como 
principal objetivo trazer a alegria da celebração do maior presente que a 
humanidade já recebeu. Gostaríamos que cada criança recebesse um 
mimosinho para marcar esta data tão significativa. Aqui na Guiné-Bissau o 
Natal é comemorado de forma muito tímida. 95% das crianças não 
pertencem a famílias cristãs. Por isso nos esforçamos para dar às crianças 
um dia de comemoração diferente. Com uma oferta de R$ 80,00 podemos 
comprar um presente para uma das nossas crianças.” 
 Se você quiser presentear alguma criança lá da África, pode depositar na 
conta do Rogério : Banco do Brasil, Ag. 0635-1, conta 15646-9 É importante 
que você mande avisar a ele:    Rogerio e Fabiana Pinheiro 
rogeriofabiana@hotmail.com para saber o nome da criança que você vai 
doar. 

mailto:rogeriofabiana@hotmail.com

	Página 1

