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BRASILDO
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“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Candidato
Lic. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Rev. Miguel Marques Rodrigues, Rev. Cid Pereira Caldas, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, 

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, desenvlvem 

diferentes atividades, sob a Coordenação Geral de Ilda Marques de Andrade.
Adolescentes: EFOC - 3º andar :: Orientador: Lic. Diego Brito Stallone de Lima.

Moços: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales.

Adultos: Classe I - 1º andar :: Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de 
Oliveira Gouvêa e Luzia Soltesz.Membros Novos: 1º andar :: Orientadora: Stila de Sousa.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h00 às 17h00, no Salão 

Social - 2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 1º Domingo, às 16h30min, no Salão Social - 2º andar.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h00, nas casas dos Adolescentes.   

UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br
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BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Pastor Auxiliar

Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Diáconos

Diácono Emérito: Antônio de Oliveira Nóbrega

Escola Dominical

Adolescentes: 3º andar :: Orientador: Rev. Diego Brito Stallone de Lima.

Jovens: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 1º Domingo, às 16h30min, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h, nas casas dos Adolescentes.

   
UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques 
Rodrigues - 2º andar.

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

Pastor Emérito

Rev. Miguel Marques Rodrigues

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas

Domingos, às 18h, no 3º andar

   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, 
Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega (Emérito) e Michel Beltrão Jarque.

Crianças:
   09h30min - Culto das crianças - 4 a 12 anos / Berçário/ Maternal - 0 a 3 anos
   10h15min - Abertura EBD - 3 a 12 anos com ensaios para eventos 
   10h45min - Lanche e espaço para comemoração de aniversários 
   11h até nal do culto matutino: Classes da EBD 3 a 12 anos :: Berçário -0 a 2 anos 
   18h00min - Matinê do departamento 

Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, 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) e Pb. Vitor Camarinha da 
Silva.

Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h às 17h no Salão Rev. 
Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 16h no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

Adultos:
   Classe I - 1º andar :: Orientadora: Luzia Soltesz.
   Classe II - 2º andar :: Orientador: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa.



Para Pensar
 PAI NOSSO, QUE ESTÁS NOS CÉUS

Mateus 6:9b

Como é bom sabermos que Deus é pai, pai amoroso e pai presente. Contu-
do, precisamos tomar cuidado com nossa interpretação dessa verdade.

Podemos contaminar este ensinamento só com a experiência que temos
com nossos pais ou como pai. Assim, transferirmos para Deus as decepções, des-
confianças, o modo de agir, a ausência, o desconhecimento, ou seja, a forma de
relacionamento que temos ou tivemos com nossos pais.

O problema disso é que corremos o risco de vermos Deus como um ser
humano e, assim perdemos a noção e a convicção de que ele é Deus eterno – É o
Pai nosso que está nos céus. Estar no céu é indicativo de perenidade, de um tipo
de distinção que só Deus é capaz de sê-lo integralmente – santo. Que seus atribu-
tos (por exemplo, onisciência, onipresença e onipotência) o distingue. Não pode-
mos nos esquecer da majestade e da glória de Deus.

Mas, também, o Pai que está nos céus nos lembra que Ele é Deus de
poder. Que transcende nossa realidade, medos, frustrações e impossibilidades,
pois nele reside todo o poder. É verdade que Seu poder é movido por amor, mas
nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado ou derrotado. Na sua ação há
plenitude de amor, ação e eficácia.

Portanto, o Pai que está nos céus é inteiramente santo e tem poder para
cumprir cabalmente sua vontade, seu plano e consolidar sua glória no tempo e
na história.

Dizer, em oração, “Pai nosso que estás nos céus” é declarar de início que
você está falando com Deus que é amoroso, mas é santo e poderoso. É adorá-lo
expressando a consciência do conhecimento daquele a quem se destina a ora-
ção. É confissão de fé. Eu não estou falando com qualquer um; eu não estou plei-
teando algo junto a uma divindade abstrata e desconhecida. Eu estou falando com
alguém que me escuta como um Pai, que me acolhe como um filho, que em Sua
santidade e poder tem todas as condições de lidar comigo e com as condições da
vida e nele não reside mal algum.

Finalmente, me ensina que Deus em toda a sua glória, dos céus, me
ouve, me escuta e lida comigo como um verdadeiro e íntegro Pai.

Quanto amor.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Eduardo Gouvêa

Diáconos Marco Aurélio, Michel Jarque e
Joaber Sales

Recepção Márcia Nóbrega e  Deuzélia Dutra

Música Manhã:   Inês Jarque
              Quarteto 4Cantos

Noite:     Grupo Kaleo

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 3ª - Presbitério

Art. 88. São funcções privativas do Presbitério:

a) admitir, transferir, disciplinar, licenciar e ordenar candidatos ao Mi-
nistério e designar onde devem trabalhar;

b) conceder licença aos ministros e estabelecer ou dissolver as relações
destes com as igrejas ou congregações;

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero          Esequias Sales

Diáconos            Jorge Sarito, Fábio Severio e
Leonardo  Medeiros

Recepção Sônia Leite  e Ana Benincasa

Música Manhã:    Inês Rufino

Noite:      Eterna Mocidade

 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.

ALMOÇO COMUNITÁRIO NO
PRÓXIMO DOMINGO
É hoje! Você que fez sua inscrição
não se esqueça que, após o Culto
Matutino, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues, sob a
coordenação da SAF, teremos
nosso delicioso almoço. Esta é uma
excelente oportunidade de
comunhão entre nós.

PLENÁRIA DA SAF
Hoje, às 16h, nossa SAF estará
reunida. Você mulher
presbiteriana está convocada para
estar presente e fazer parte desse
trabalho de amor, dedicação e
serviço.

LANÇAMENTO DO LIVRO “AOS
DOMINGOS COM O PASTOR”
Este é o nome do segundo volume
da Coletânea de Sermões do Rev.
Miguel Marques Rodrigues que
será lançado no próximo dia 30
de abril, no Culto Matutino. É uma
leitura muito edificante. Compre
o seu e ofereça também para seus
amigos e familiares. Tenha a
certeza absoluta que são
mensagens abençoadoras.

A PARÁBOLA DO SEMEADOR
(Mt 13.3-23; Mc 4.3-20; Lc 8.5-15)
No próximo domingo vamos
continuar o estudo sobre a
Parábola do Semeador. Lembre-
se da Escola Dominical aos
domingos às 9h30min.

REENCONTRO DA MOCIDADE
Será no próximo sábado, às 19h.
Uma noite de festa e comunhão.
Você que foi ao acampamento e
você que não foi faz parte da festa.
Vamos assistir juntos o filem “Até
o último homem”, ver as fotos do
acampamento, comer (surpresa) e
ter muita comunhão. O Senhor
tem abençoado nossa mocidade.
Você não pode estar fora.



O YAN WERNER SELAU
NASCEU
Que bênção! Filho dos nossos
irmãos Catia Werner Selau e
Indiomar Crosoe de Oliveira Selau,
Yan veio ao mundo no dia 18, com
4.070 Kg e 50 cm. Louvamos a
Deus pela bênção concedida ao
casal e rogamos que o Yan cresça
em estatura e graça diante do
Senhor.

OBRIGADO CORO MARCELLO
GANTER
No domingo passado vivenciamos
momentos de profundo enlevo
espiritual. O Coro nos trouxe a
mensagem musical “Amor do
Calvário” que muito abençoou a
todos que aqui estiveram.
Registramos a gratidão da Igreja
pelo trabalho, empenho e beleza
do Culto. Deus continue a
abençoar nosso Coro.

REUNIÃO DO CONSELHO
Está convocado para reunir-se no
próximo sábado, dia 29 de abril,
às 08h30min, no Salão Rev.
Miguel Marques Rodrigues.

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 Felipe Castro, Gabriel
Alcântara Bonfim, Iracema
Santiago Vianna, Joana Lopes,
José Carlos de Oliveira, Mariana
de Moraes Pedrosa, Marina W.
Afonso, Micheline Thomé, Paula
Grabriela Nunes e Rie Kibayashi
Silva. Que Deus as abençoe e que
possamos vê-los outras vezes.



ANIVERSARIANTES
Dia 25: Roberta Teixeira Mateus
(2223-2532); Dia 27: Pb. Vitor
Camarinha da Silva (2541-3375);
Dia 28: Zenir Carolina de Castro
Monfredo (2275-3028).

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, das 19h às
20h, a Igreja se reúne em oração.
São momentos sublimes e
intensos de comuhão com o
Senhor. Compartilhamos nossas
lutas, dividimos nossas vitórias,
suplicamos pela Igreja e louvamos
ao Senhor. Venha se juntar a nós!

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
21 NC – Ao Deus de Abraão
Oração de adoração e louvor
37 NC – Jesus, teu nome é santo

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 118:15-
29
97 NC – Súplica do redimido
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4Cantos:

“Deus ouve, Deus responde”

Aniversariantes da Semana
Recepção de Membros

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
110 NC – A vida com Jesus
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes



EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos:
“Exaltai o Senhor”

Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

282 NC – A grande comissão
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Quarteto 4Cantos:

“Aqui é seu lugar”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Cântico - Me Derramar

Saudação e acolhimento
Cântico: Vim para adorar-te
Cântico: Louvemos ao Senhor
Oração de adoração e louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 2
Cântico: Primeiro Amor
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Cântico da Colheita
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Oceanos
Mensagem: Rev. Cid Caldas

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Brilha Jesus
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Em todo tempo

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 nº11- 23 de abril de 2017                                                                            

        Somos irmãos!!!! Diferentes , mas irmãos!!                       
           

 “Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. ”    I Coríntios 12:4. 
                               “Mas o fruto do Espírito é: amor...” Gálatas 5:22a 
 
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 1906-2017 

             Porque será que jogo estava demorando a começar?  
             No vestiário estava tendo uma discussão. Muito estranho ter discussão se 
todos concordavam em um ponto: o time queria ser campeão. Mas ninguém 
chegava a um acordo... É que todos queriam ser goleiros. TODOS! Dá pra 
acreditar, um time com 11 goleiros???  Não ia acontecer nem 1 , nem milésimo gol. 
 
 Meu irmãozinho,  
          Todo mundo sabe que não há ninguém completamente igual ao outro, não é? 
Nós não somos iguais. Cada ser representa uma criação única do nosso Deus.  
         Mesmo as pessoas gêmeas têm temperamentos, maneiras de ser, diferentes. 
Cada um de nós é ESPECIAL E DIFERENTE.  
          E isso é muito legal!!!  Deste jeito podemos conviver , sempre nos 
completando , ajudando, e sendo ajudados naquilo que não sabemos fazer.  
          Na nossa vida, aqui neste mundo, cada pessoa, especial para Deus, tem um 
dom, dado por Ele para ser desenvolvido, para honra e glória do Seu nome. 
           Mas, então o que nos une? Qual é a nossa cola? O que nos deixa às vezes 
tão parecidos?  
          O que nos torna irmãos é o Espírito Santo que está em nós, e o fruto deste 
Espírito é o amor de Deus. E este amor é tão lindo que nos torna pessoas alegres, 
boas, pacificadoras, fiéis, tranquilas, seja lá qual dom tenhamos. 
          Então podemos ter qualquer dom, qualquer habilidade, sermos músicos, 
estudiosos, médicos, pastores, pais, professores, políticos, trabalhadores do 
campo, ou da cidade, mas o  amor de Deus que é fruto do Espírito que  está em 
nós  é um só.  Somos irmãos!!!             
                                                              Em Cristo, tia Ilda 
 (saiba mais em I Coríntios 12:1-11/Atos 2:1-13/ Gálatas 5:16-26) 
OBS: Na próxima semana conheceremos pessoas com hábitos muito diferentes dos 
nossos,mas unidas a nós no amor do Senhor Deus.Essas pessoas foram 
homenageadas dia 19 de abril , quem são?    

 

 



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 : Bom dia!!! Mais um domingo na Casa de Deus! Mais  

um domingo com os amigos na Igreja! Temos algum vis itante?  
                Vamos repetir: Bem vindos no nome d o Senhor!!!  
 

2-Cântico :! ALÔ ALÔ  (Cânticos de Salvação para crianças  /APEC/vol. Verde nº3)                
Alô! Alô! Aqui estamos nós! 
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz. 
Quietinhos vamos pois ficar ,  
p’ra Bíblia estudar,  
e aprender a Jesus amar. 
  
3-Oração de Louvor: Vamos dizer para Nosso Deus como Ele é 
maravilhoso?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de abril– Salmos 121 
   
5-Versículo do mês de abril para memorizar:  

 
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho , e a verdade e a vida; 

ninguém vem ao Pai senão por mim “           João 14:6 

 
 
6-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! 

 

7-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado Deus querido , pela 
semana , pela minha família , pelos amigos!!! 
 

8-Mensagem – Tia Ilda 
 
9-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. 
 
10-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 
11 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao  lado. 

 
                                                Aniversariantes de ABRIL 
 

 

        

           "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) 
        Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e In diomar Selau 
 

TIA RITA 11/04       

SOFIA GRAMÁTICO 18/04     12 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. 
 

 
    

JESUS É VIVO ! ELE RESSUSCITOU ! 
 

Em química, Ele converteu a água em vinho; (João 2-1,11) 
Em biologia, nasceu sem a concepção normal; (Mateus 1-18,25) 
Em física, desmentiu a lei da gravidade, quando andou sobre as águas e  
subiu aos céus; (Marcos 6-49,51) 
Em economia, Ele refutou a lei da matemática ao alimentar 5000 pessoas 
com somente cinco pães e dois peixes; e ainda fazer sobrar 12 cestos cheios. 
(Mateus 14-17,21) 
Em medicina, curou os enfermos e os cegos sem administrar nenhuma dose 
de medicamento. (Mateus 9-19,22 e João 9-1,15) 
A história é contada antes DELE e depois DELE, Ele é o PRINCÍPIO e o FIM; 
Ele foi chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Rei dos Reis e 
Senhor dos Senhores; (Isaías 9-6) 
Na bíblia diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele; Ele é o único caminho; 
(João 14-6) 
Então... Quem é Ele? 
Ele é JESUS!!! 
O maior homem da história: JESUS 
Ele não tinha servos, e no entanto O chamavam de Senhor 
Não tinha nenhum grau de estudo, e no entanto O chamavam de Mestre 
Não tinha medicamentos, mas era chamado de médico dos médicos 
Ele não tinha exército, mas reis O temiam 
Ele não ganhou batalhas militares, e no entanto, conquistou o mundo 
Ele não cometeu nenhum delito, e no entanto foi crucificado 
Foi enterrado em uma tumba, e no entanto, Ele vive 

(Anônimo) 

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

                                                                                                    

 
 
 

SAF BOTAFOGO 
Trovas de Luzia Soltesz 
 

   Há muitos anos passados A maioria das Igrejas 
   Deus lá do céu escolheu Deste solo brasileiro 
   A mulher primeira crente Começaram com as mulheres 
   Do continente Europeu. E talvez no mundo inteiro 
 
   E a primeira Igreja  Ajudaram suas Igrejas 
   Desse vasto continente Sem negligenciar o lar 
   Foi plantada em sua casa Esposas e companheiras 
   Começou com sua gente. Mães, amigas, ser exemplar. 
 
   E com um grupo de mulheres Corpo, mente, espírito 
   Que unidas iam orar,   Tudo para desenvolver 
   Ler a Palavra do Senhor Incentivo ao estudo 
   E nela iam meditar.  E Jesus Cristo conhecer. 
 
   E com o passar do tempo,  O sucesso das mulheres 
   Com amor e lealdade  Não está só no seu valor. 
   Aceitaram o desafio  Está na sua firmeza 
   De formar sociedade.  Na Rocha que é o Senhor. 
 

SAF-Botafogo (1906-2016) 
111 anos auxiliando 

Abril 2017 



AGENDA DE MAIO 
dia 27- 15h Chá ( Diretoria)  
dia 28- almoço ( UPA) , plenária 16h. 
  

 OFICINA ARTESANAL 
Recomeçaram em março, muito animados, os trabalhos na Oficina Artesanal Ester 
dos Santos Nascimento sob a direção ddas irmãs Sara Celeste Manhães Sales e 
Sônia Regina Louro da Silva Leite. Venha participar deste encontro abençoado, 
usando dons e talentos concedidos por nosso Deus! 
"E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, 
dando por ele graças a Deus Pai."    ( Cl 3.17) 

 

 
VISITA AO MUSEU DO AMANHÃ 
No último dia 8/4, numa programação do Departamento Maria Azambuja, fomos 
visitar esse lindo e premiado museu. No projeto daquela exposição, os 
questionamentos eram: de onde viemos?  Quem somos? Onde estamos? Para onde 
vamos e como queremos ir? Logo no primeiro espaço, pudemos confirmar a 
grandiosidade do amor do Deus Único, Criador de todas as coisas (dia, noite, água, 
terra, seres vivos... e o homem). Em outro espaço – Sustentabilidade e Convivência, 
a ênfase era o planeta onde vivemos; como cuidamos dele, como o transformamos 
e a nossa convivência humana. Há nesse espaço palavras em destaque: MAIS, MÁS, 
NÓS... O QUE QUEREMOS SER? Imediatamente, liguei tudo o que estávamos vendo 
e refletindo ao nosso tema para as devocionais das plenárias da SAF. “Eu, agente 
transformador da natureza no nosso planeta, e transformador nas relações 
humanas” e “ Eu, agente do Reino de Deus”! Podemos ser EU ou NÓS; ser MAIS ou 
MÁS... Que caminhos estamos escolhendo como agentes, como instrumentos de 
Deus aqui , e com o próximo. No último espaço, houve um momento de silêncio e 
pausa para reflexão; mas, no meio daquele ambiente está um objeto diferente – 
uma “churinga” aborígene. Qual o simbolismo, o propósito daquele objeto naquele 
local? O que sentimos, foi uma enxurrada de emoções, memórias, experiências e 
expectativas! Uma verdadeira caminhada pela vida; escolhas, ações, relações. 
Como Deus fala conosco!! Num passeio cultural, num museu, Ele estava presente 
em cada um de nós, apontando a importância de sermos agentes transformadores 
na natureza, mas principalmente, a partir de nós, agentes transformadores para o 
Reino de Deus. Que nos deixemos preencher de Deus, como se fôssemos 
“churingas” para que Ele nos use como Lhe aprouver! Nós, agentes do Reino de 
Deus!!                                           Ana Cristina Ribeiro Rodrigues ( vice-presidente) 

 

 

 
 

Aniversariantes de abril 
 

GLAUCIA HEIER 05/04 

ELENICE 09/04 

MARLI LIMA SILVA 14/04 

VERA RIBEIRO 18/04 

ZENIR DE CASTRO MONFREDO 28/04 

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

 

 
 

EM ORAÇÃO PELOS ENFERMOS  
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. 
 
 EM ORAÇÃO PELOS JOVENS DA IGREJA 
Na última Plenária foram sorteados os nomes dos jovens da igreja para que 
as sócias orem e se interessem por eles. Você pode escrever um bilhetinho, 
mas não se revele a eles neste momento. Na hora certo eles conheceram  
quem é a sócia que orou por eles em 2017. 
 
«Perseverai na oração, vigiando com ações de graças.» Cl 4.2 

                                                                                                                                                                                    

 
 
NOVAS SÓCIAS 
Em nossa plenária de março recebemos como presentes vivos as seguintes 
sócias : Angelita Arruda, Carmen Aline Torres, Elenice Arruda, Eulita Rufino 
Martins. Elas irão compor o novo Departamento Leonete Martelotta. 
 
« E tudo o que fizerdes, seja em palavra. Seja em ação,  fazei-o em nome do Senhor Jesus, 
dando por Ele graças ao Deus Pai.»  Cl e.17 
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