
Para Pensar
As esmolas

Mateus 6:2-4

Se há uma coisa que lidamos todos os dias é com gente pedindo esmola.
Em nosso país e, mais particularmente, em nossa cidade encontramos pelas es-
quinas pessoas carentes e pessoas espertas, pedindo. As pessoas sempre per-
guntam e se perguntam: Devo dar?

Uns respondem que não devemos fazê-lo, pois isso perpetua o esmoler
nas ruas. Outros não o fazem por usura e falta de sensibilidade.

Há pessoas que se dedicam especificamente a essa tarefa de dar a quem
precisa e/ou pede. Na verdade, a Palavra de Deus nos ensina que devemos dar
esmolas. Veja o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 33. E
ainda:

“Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das
tuas cidades, na tua terra que o SENHOR, teu Deus, te dá, não endurecerás
o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre; antes, lhe abri-
rás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a
sua necessidade”. (Dt 17:7-8)
Perceba que Jesus não está condenando o dar esmola, muito pelo contrá-

rio. Ele trata o tema no contexto da prática da justiça.
Na verdade, para o judeu a esmola fazia parte do conceito fundamental de

justiça. Inclusive, havia um ditado rabínico que dizia: “Maior é o que dá esmolas
do que o que oferece todos os sacrifícios”. Portanto, não era essa a questão.

O termo grego traduzido por hipócrita tem como significado a palavra “ator”.
Ou seja, o hipócrita está atuando, mas sua atuação não é fruto do que vem do
coração. Aqui chegamos ao ponto do questionamento de Jesus - as motivações.

Barclay diz que há várias motivações que nos impulsam ao ato de dar:
1. Sentido de obrigação – Damos não porque nos sentimos movidos, mas

porque nos julgamos obrigados. É o sentido do imposto.
2. Prestígio – Dar para buscar glória.
3. Porque nos sentimos interiormente obrigados a fazê-lo – Este é o verda-

deiro sentido, esta precisa ser a verdadeira motivação – a bondade e amor que
nos leva a abençoar o outro.

Jesus trata a esmola como exercício de piedade devocional e assim preci-
sa ser. Não pode ser utilizada para dar vazão a carnalidade daqueles que buscam
autopromoção. Essa mensagem é muito atual, pois Jesus está condenando a
espetacularização da fé.

Prática muito comum hoje em dia a busca de popularidade pelo feito reli-
gioso. Curas e esmolas transmitidas em rede nacional de televisão.

Para tudo isso, Jesus está dizendo trate sua fé pessoalmente. Em sua
relação com Deus, trate dos assuntos espirituais só com ele. Desenvolva uma
relação sadia com o Senhor.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Esequias Sales

Diáconos Marco Aurelio, Michel Jarque e
 Leonardo Medeiros

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã: Inês Jarque
                Quarteto 4 cantos
Noite: Grupo Kaleo

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 2ª - Conselho da Igreja

Art. 83.  São funções privativas do Conselho:

x) designar, se conviver, mulheres piedosas para cuidarem dos enfermos,
dos presos, das viúvas e órfãos, dos pobres em geral, para alívio dos que sofrem.

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Vitor Camarinha

Diáconos             José Baía, Aureliano Dutra e
 Fábio Severino

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:   Stella Junia
             Coro Marcello Ganter
Noite:     Stella Junia
             Coro Marcello Ganter

 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.

TEMA DA PERDA - A
OVELHA PERDIDA
No próximo domingo
estudaremos a parábola da
ovelha perdida no contexto da
temática da perda. Todos os
domingos às 9h30min temos
nossa Escola Dominical.
Oportunidade de crescimento
espiritual.

PLENÁRIA FESTIVA DA SAF
É HOJE
Hoje, às 16h, no salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues nossa
Sociedade Auxiliadora Feminina
estará celebrando inúmeras
bênçãos que o Senhor tem
concedido, inclusive, com a
recepção de novas sócias. Nessa
oportunidade se dará o
encerramento das celebrações do
aniversário da SAF, mas, também,
surpresas estão reservadas. Você,
dama cristã, considere se envolver
neste trabalho.

JUNTA DIACONAL REALI-
ZARÁ SUA REUNIÃO HOJE
Nossa Junta Diaconal se reúne
mensalmente para tratar das
questões diaconais de nossa
Igreja. No próximo dia 26
nossos irmãos estarão mais
uma vez juntos. Ore pelos
nossos oficiais.

VEM CEAR
No próximo domingo, em nosso
culto vespertino, estaremos
assentados ao redor da Mesa,
a convite do Senhor Jesus. Ceia
é momento de edificação,
suprimento espiritual e louvor.

REUNIÃO DO CONSELHO
Está convocado para reunir-se no
próximo sábado, dia 01 de abril,
às 08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues.



ACAMPAMENTO DA
MOCIDADE PARA A
MOCIDADE
A mocidade vai realizar um
acampamento na Páscoa! Que
isso, só pra UMP? Isso aí...vai
ser em Mairinque (interior de
São Paulo). Saímos dia 13/04
às 19h e voltamos no dia 16/
04)! Que isso, 3 dias de
acampamento? Isso deve sair
caro! Não, R$ 235 (c/ônibus) e
R$150 (s/ônibus). Ah e como
paga isso? À vista ou em 2
vezes. Você, jovem, fale com a
diretoria da UMP.

REUNIÃO DA CE-SC/IPB
A Comissão Executiva do
Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil se
reúne nessa semana dos dias
28 a 31 de março em Brasília.
Rev. Cid, como presidente do
Sínodo do Rio de Janeiro, faz
parte da CE-SC/IPB. Ore para
que Deus ilumine os irmãos na
análise dos relatórios e no trato
das matérias que indicam os
caminhos de nossa Igreja.

MARIA CLARA LACERDA
SALVIANO PIRAGIBE PRO-
FESSOU A FÉ
No domingo passado, vivemos
momento muito especial com

o recebimento por profissão de
fé de nossa irmã. Momento
sublime na vida de seus pais ao
ver consolidada a aliança que
fizeram com Deus na infância
de Maria Clara. Recebemos
Maria Clara com muito amor na
viva esperança que aqui ela
cresça em graça e no
conhecimento do Senhor. Mas,
também, você que ainda não
tomou sua decisão de professar
a fé, que tal pensar nisso?

PROFISSÕES EM MISSÕES
É isso mesmo. Sua formação
pode e deve ser utilizada para
evangelizar, fazer discípulos do
Senhor Jesus. Já pensou
nisso? Você pode fazer isso
onde Deus te colocou hoje, mas
também pode abençoar vidas ao
redor do mundo com sua
profissão. Há países que não
permitem a entrada de pastores
ou missionários, mas recebem
engenheiros, médicos e
profissionais habilitados ao
desenvolvimento de suas
carreiras. O Senhor utilizou o
médico Albert Schweitzer para,
através da medicina, levar a
Palavra de Deus para a África,
por exemplo.



VAMOS CUIDAR DE NOSSOS
VISITANTES
Com o objetivo de abençoar
aqueles que nos visitam, a
Junta Diaconal disponibiliza
bíblias para serem emprestadas
àqueles que nos visitam.
Portanto, a prioridade é deles.
Habitue-se a trazer sua Bíblia
e observar se há pessoas a sua
volta que não estão com a sua
e compartilhe a Palavra de
Deus.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Oremos 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 motivos
e nomes daqueles que foram
informados ao pastor:

1. DESEMPREGADOS;

2. ENFERMOS E IDOSOS: Clair
Dobler (tratamento), Almte.
José Carlos Coelho de Sousa,
Márcia Barroso Pereira, Naly
Miranda (idosa), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy
Barbetta Soares e Stila Borges
Coelho de Sousa.

3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo
passado os irmãos Andrea B.
Ribeiro, Diomar Silva
Nascimento, Eliezer M., Leoni,
de Mello, Marly Pereira Santos,
Ricardo Clark Graça e Roberta
Cristina Magalhães. Que Deus
as abençoe e que possamos vê-
los outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Rafaella Azevedo Glioche
(3185-1085), Marcela Pina
Cantaluppi Mello (2235-0709); Dia
27: Vanessa Ribeiro de Souza
(2542-3600), Eneida Nogueira da
Costa (2551-7657); Dia 28: Eder
Felipe Ardovino Machado (2541-
7607); Dia 30:  Aurea Maria
Madeira Borges de Almeida (2237-
4821); Dia 31: Célia Pereira Caldas
(3435-4284).

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.

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 a cultuar ao Senhor.
Lembra? Adoramos ao Senhor em
espírito e em verdade.

CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
38 NC – Louvores sem fim
Oração de adoração e louvor
09 NC – Aleluia ao Deus trino
(música do hino 111NC)

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 23
71 NC – Perdão
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Quarteto 4Cantos:
“Calma, serena, tranquila”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
65 NC – Louvor
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos:
“Deixa o Salvador”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

315 NC – Serviço do crente
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Quarteto 4Cantos:

“Nome Cristo”

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 

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                

CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 2 nº7– 26 de março de 2017                                                                                                             

Páscoa ( parte 1- Crescendo em sabedoria )   
    

 “E crescia Jesus em sabedoria , estatura e graça , diante de Deus e dos homens..”  
Lucas 2:52 

                 
                                                  

                      
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 

 

 1906-2017 

            Rita estava confusa... Muito inteligente, queria saber tudo, e mais um pouco. 
Curiosa, com seus 12 anos cheios de questionamentos...     
    - Tia Helena, como as plantas crescem? 
    - Elas se alimentam. 
    - Se alimentam?!?! Quer dizer que as plantas comem? Mas elas não têm boca.               
    - Se elas crescem, então comem! A gente come... e cresce ! Se você não comer, fica 
fraquinha e não cresce. 
    - Ok, então as plantas comem... mas ...de que jeito?!?!? Cadê a boca das plantas? 
    - FOTOSSÍNTESE,  Rita. A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz 
da planta e chegam até as folhas pelo caule em forma de seiva . A luz do sol também é 
absorvida pela folha, e transforma essa seiva em glicose que é usada para energia.  Além de 
garantir sobrevivência para as plantas, garantem purificação do ar que a gente respira, pois 
retira o gás carbônico liberado na nossa respiração ou na queima de combustíveis, como a 
gasolina, e ao final, libera oxigênio para a atmosfera.  Nosso Deus Criador é muito sábio!   
        - Muito legal ser esperta, mas, eu só aprendi, porque conversei com a senhora, Tia 
Helena!!                                                                      
 
              A Bíblia nos conta a história de um menino esperto de 12 anos, que também 
gostava de conversar com pessoas mais velhas. Era Jesus, ainda menino. Ele sabia que as 
pessoas mais experientes sabem muito e podem ensinar. Por outro lado, as pessoas mais 
velhas se sentem desafiadas com perguntas dos mais jovens.  
              Era festa da Páscoa em Jerusalém e Jesus estava lá, no Templo, conversando com 
os doutores da lei. Uma conversa tão interessante que ele até esqueceu-se de ir embora. A 
Bíblia diz que Jesus era obediente (“submisso”) aos pais. Então a intenção não foi 
desobedecer, ele não faria isso. Ele viajou tanto... saiu de Nazaré  para a festa em 
Jerusalém , estava com pessoas sábias do Templo... que ótima oportunidade de aprender!  
               Mesmo sendo o Filho de Deus , a Bíblia diz que Ele CRESCIA em sabedoria. 
Portanto se desenvolveu nesta área também. Afinal, Ele se fez homem, e teve todas as 
sensações humanas. 
                Vamos buscar acrescentar conhecimento. Conhecendo as obras da Criação 
chegamos ao conhecimento da grandeza de Deus!    
                                                                                                Bjo, Tia Ilda                                                                            
(saiba mais em Lucas 2:39-52/Provérbios 9:1-12/II Crônicas 1 :7-13) 

 



LITURGIA : 
Prelúdio :Boas vindas( Cânticos de Salvação para Crianças /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 vindos no nome do Senhor!!! Que bom 

estarmos juntos!Estamos alegres com sua presença!  
Temos algum visitante? Dê um bom dia ao amigo do la do !  
 

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! 

 

3-Oração de Louvor: Nosso Deus é maravilhoso!!! Vamos dizer para 
Ele , então?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de março– Gálatas 5 :22-23 
   
5-Versículo do mês de março para memorizar:  

 
“ Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras.  “  

 Salmos 100:1            

 
 
7-Cântico : SEMPRE SOU FELIZ (POR DENTRO , FORA, ALTO E 
BAIXO)- corinhos evangélicos 

Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz( bis)  

Aqui Jesus entrou , meu coração limpou 

Por dentro , fora , alto e baixo sempre sou feliz ! 

 

8-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado meu Deus , pela semana, 
pela família , pelos  amigos e por me  amar!  

9-Mensagem – Tia Ilda 
 
10-Cântico—CRISTO ESPERANÇA (Cantata – O Plano de Deus- 
Mig e Meg-faixa 6) 
Cristo é esperança, Cristo é esperança; 
Ele é quem nos satisfaz 
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz. 
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim. 
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 
 
11-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao  lado. 

 
                                                Aniversariantes de MARÇO 
 

 

        

 

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

CLARICE 02/03      2 ANOS 

TIA ANA LUIZA 03/03         

RYAN 17/03      9  ANOS 



Diretoria SAF-Botafogo 2017 
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. 
Executiva da SAF: 
Dep.Darcy Robalinho: Vânia Viana Regis e Laodice Maria de Macedo 
Dep. Hercilia Ubaldo: Marli Alves Lima Silva e Claudia Cabral Mosca Duarte Glória 
Dep. Maria Azambuja:Solange Nascimento Mendes Ribeiro e Ana Maria Benincasa de Souza 
Dep. Leonete Martelotta: Waleska Maia Pimentel Vieira e Sonia Martins 
Oficina Artesanal: Sara Celeste Manhães Sales e Sonia Regina Louro da Silva Leite 
Estatística: Ana Lucia Paredes Pina Caldas 
Enxoval de bebê: Eneida Nogueira da Costa 
Sacola do Amor: Glaucia Lessa Heier e Rachel Simplício Ferreira 

 
   MULHER CRISTÃ 

   S Mulheres serenas 

   Mulheres sorridentes 
Mulheres sentimentais 

   Mulheres saudosas 
   Mulheres sofridas 
   Mulheres superiores 
  

  A Mulheres apaixonadas 

   Mulheres amadas 
   Mulheres amigas 
   Mulheres acolhedoras 
   Mulheres artesãs 
   Mulheres amorosas 
 

  F Mulheres fiéis 

   Mulheres fantásticas 
   Mulheres felizes 
   Mulheres família 
   Mulheres fervorosas 
   Mulheres fascinantes 
 

Mulheres que sentem o prazer de viver, de estar vivas, de vibrar, de festejar, de 
sorrir... Mulheres que gostam de ver o sol nascer, o dia renascer, de agradecer ao 
Senhor, de ser abençoada e de ser Uma mulher cristã! 
     Marly Victorio de Araujo Costa 

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

                                                                                                    

 
 

ORAÇÃO 
Rev. Wladymir Soares de Brito (adaptação) 

 
Deus amado, Senhor da história, do tempo, do universo, 

Criador de todas as coisas, Redentor de nossas vidas, iniciamos 
mais um ano e ao começar este novo tempo, declaramos nossa 
completa e absoluta dependência de Ti. Queremos viver cada 
instante de 2017 na Tua presença, fazendo a Tua vontade, 
ouvindo a Tua doce voz a nos indicar o caminho e a opção segura. 
Permite que anunciemos a Tua Palavra, Tua Graça, a Salvação em 
Cristo Jesus. Conduze-nos Senhor aos que sofrem, para que os 
consolemos com Tua misericórdia; aos enlutados par que a eles 
seja proclamada a Ressurreição de Cristo, aos abatidos, para que 
saibam o Teu poder, aos solitários para que conheçam a família 
da fé; aos que brigam, pra que experimentem a Tua paz; aos 
felizes, para que sejam gratos a Ti por todas as coisas. 

Pedimos-Te que abras os nossos olhos para que vejamos o 
brilho da Tua presença conosco.  Que o Teu espírito, Pai, ministre 
diariamente em nossas almas Tua Palavra abençoadora, a fim de 
que priorizemos Tuas coisas e venhamos a conceder importância 
àquilo que de fato tem importância. 

 
“Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que 

alcancemos coração sábio” AMÉM 

 

 

SAF-Botafogo (1906-2016) 
111 anos auxiliando 

Março 2017 



AGENDA DE ABRIL 
08 –Visita ao Museu do Amanhã – 9.30 h ( responsabilidade Dep. Maria Azambuja) 
23 - Almoço (SAF) e Plenária 

 VOCÊ SABIA... 
Mês de Março é um mês de festas e comemorações na SAF Botafogo.  Começamos 
com um Culto em Gratidão a Deus, quando lembramos o Dia da Mulher 
presbiteriana, o Dia Internacional da Mulher e o aniversário da SAF. Este ano são 
111 anos de trabalho feminino em nossa igreja. Na plenária de hoje alegremente 
encerramos as comemorações.  

 
111 ANOS DE MUITAS BÊNÇÃOS 

No último dia 7 completamos 111 anos de trabalho feminino organizado neste local.  No 
culto matutino do dia 12, rendemos graças a Deus, com participação de sócias na 
Liturgia e distribuição dos elementos da Santa Ceia, delegadas pelo Conselho da Igreja. 
Nesta ocasião a presidente Maria Emília fez uma homenagem às sócias que por mais de 
20 anos prestam serviços relevantes nesta sociedade local. São elas, as nossas sócias 
eméritas: Ana Cristina Ribeiro Rodrigues, Célia Lopes Miranda, Ester dos Santos 
Nascimento, Marcia Brochado Severino da Silva, Maria de Lourdes Souza Arruda, Marly 
Victório de Araújo Costa, Rachel Simplício Ferreira, Sara Celeste Manhães Sales e 
Solange Nascimento Mendes Ribeiro. Representando a juventude que chega a nós, 
foram também homenageadas Paula da Silva Carvalho e Sulamita Manhães Sales Rocha. 
Assim é a SAF Botafogo – a força da juventude que se alia à experiência das mais velhas. 
Recebemos a visita de algumas representantes de SAFs de nossa Federação. 
Registramos a presença da Presidente da Federação Rio, Sra. Maria Auxiliadora Vargas, 
da Sra. Elenice Arruda, Secretária Presbiterial do PRJN e da Sra. Iracema Maia, Secretária 
Executiva da Sinodal. Com carinho agradecemos o presente recebido – um livro de 
Registro de Presenças, ofertado pela Diretoria da Federação Rio 
Deus seja louvado por tudo que tem proporcionado ao trabalho da Sociedade 
Auxiliadora Feminina de Botafogo 
 

 

                   IDA AO MUSEU DO AMANHÃ 
No sábado dia 08 de abril visitaremos o MUSEU DO AMANHÃ, uma programação 
promovida pelo Dep. Maria Azambuja. Nos encontraremos às 9h30m na Praça Mauá, 1 
Centro. A visita começará as 10h por isso por favor não se atrase. O Preço : R$ 20,00 
inteira e R$ 10,00 meia (3ª idade, crianças e estudantes). Quem tiver interesse pode 
comprar ingressos pela internet: https://ingressos.museudoamanha.org.br/#!/home 
Maiores informações com as relatoras Solange Ribeiro e Ana Benincasa. 

 

 
 
Aniversariantes de janeiro, fevereiro e março 

 

PAULA CARVALHO 01/jan 

CÉLIA MIRANDA 18/jan 

CLAIR DOBLER 21/jan 

PRESBÍTERO EDUARDO GOUVÊA 24/jan 

GLÁUCIA MARANHÃO 25/jan 

CLAUDIA MOSCA 28/jan 

ESTER NASCIMENTO 01/fev 

DEUZÉLIA DUTRA 12/fev 

SCHIRLEY REGLY 17/fev 

MARIA DE LOURDES ARRUDA 20/fev 

SULAMITA ROCHA 01/mar 

VÂNIA RÈGIS 15/mar 

STILA BORGES 16/mar 

SONIA MARTINS 19/mar 

ANA CRISTINA RIBEIRO 21/mar 

MARIA EMILIA CARDOSO 22/mar 

ENEIDA NOGUEIRA 27/mar 

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

 

 
 

EM ORAÇÃO  
Estão enfermas aquelas que amamos : Clair Dobler, Peggy, Sara Celeste, 
Stila. Oremos por estas irmãs queridas, algumas enfrentando sérios 
tratamentos, exames e procedimentos para recuperarem sua saúde física.  

 
FALECIMENTO 
Descansa no Senhor nossa sócia Perciliana de Jesus Marques. Sócia da SAF desde 
1983, e desde 1999 era uma das moradoras do nosso Abrigo Presbiteriano. Seu 
sepultamento foi no dia 15 de março no Cemitério do Caju. 

https://ingressos.museudoamanha.org.br/#!/home

