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IGREJA

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

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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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 Pense
Os tesouros e o destino

Mateus 6:16-18

O texto de hoje nos leva a pensar em como lidamos com as coisas e quais
valores devem pautar nossas escolhas e decisões.

Jesus ao falar dos tesouros sobre a terra e os tesouros nos céus nos conduz a
refletir que a verdadeira sabedoria está em investir em tesouros que durem. Este é
o primeiro ponto. Quantas vezes baseamos nossas escolhas do que comprar somente
pelo preço e adquirimos produtos de baixa qualidade e/ou que não duram. Pode até
ser bonito na hora, mas logo estraga, perde o vigor, quebra, não é duradouro.

Portanto, é importante refletir na qualidade do que se investe. Aplique isso
as coisas, mas também as atitudes, pensamentos, posturas, relacionamentos, deci-
sões, caráter, ou seja, tudo aquilo que é sua essência e que norteia suas decisões.
Invista em coisas duradouras, que transcendem o aqui e agora e o tempo. Perceba
que Jesus lhe convida a olhar além dessa vida. A planejar, agir e decidir com os
olhos fitos na eternidade.

Outra coisa importante a dizer, é que Jesus usa três imagens para mostrar
que tesouros na terra são frágeis, voláteis e podem ser destruídos. A traça, a ferru-
gem e os ladroes são os agentes que exemplificam que na terra nada é para sempre.
Insetos podem comer os bens materiais que guardamos.

Lembro-me, quando estudei engenharia, que uma das matérias mais im-
portantes do curso era corrosão. Recordo-me da minha surpresa ao saber que não
são só superfícies feitas de metal que podem ser corroídas, correto sofre corrosão é
uma infinidade de coisas.

Sabemos muito bem que fazemos seguros, colocamos grades, alarmes, cercas
eletrificadas, câmeras de segurança e, ainda assim, os ladroes roubam. Até vigas de seis
toneladas somem à luz do dia sem que ninguém tenha visto ou ouvido falar.

Em síntese, Jesus está dizendo – não há segurança nenhuma em tesouros
acumulados aqui. Mas continuamos buscando esses tesouros. Morremos e mata-
mos por eles. Sofremos pela falta deles. Desejamos tê-los mais que tudo.

Mas, também, Jesus está nos dizendo para refletir sobre os prazeres nos
quais investimos e que podem, como um vestido velho comido pelas traças, desapa-
recer. É preciso ter atenção nas intenções que nos levam a julgar que a guarda
preservará e, sem mais nem menos, ficam enferrujadas e representam destruição
ou falta de uso. Ou seja, se construímos nossa felicidade sobre o que possuímos
estamos construindo sobre terreno extremamente estável.

Já o tesouro construído no céu é perene, seguro e confiável. Este tesouro é
constituído pelas nossas ações generosas aos próximos. Tesouro que é constituído
também pelo seu caráter. Há um velho ditado que diz: os caixões não tem bolsos. Mas
aquilo que somos, refletido em nosso caráter, pode corresponder a tesouros no céu.

Para fechar o texto, Jesus nos ensina a discernir, com verdade, onde está
nosso foco – onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Leia assim: em
quê eu tenho colocado e dado importância?

                                                                                             Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Mário Filipe

Diáconos José Baía, Fábio Severino e
Jorge Sarito

Recepção Manhã:Solange Ribeiro e AnaBeninicasa
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa

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 3ª - Presbitério

Art. 90.  A representação do Presbitério do Presbitério ao Supremo Concí-
lio será constituída de dois ministros e dois presbíteros, até dois mil membros e
mais um ministro e um presbítero para cada grupo de dois mil membros.

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero          Eduardo Gouvea

Diáconos             Leonardo Medeiros,Michel Jarque e
Marco Aurélio

Recepção Manhã:Solange Ribeiro e MarciaNóbrega
Noite: Sonia Leite e Ana Benincasa

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

 Som Roney Hermenegildo

Domingo

09h30min Escola Dominical

10h30min Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00min Ensaio Coral

18h00min Culto ao Senhor

 Terça-Feira
09h00min  SAF - Oficina Artesanal
19h00min  Reunião de Oração

 Quarta-Feira
15h00min  Palavra e Oração

               Sexta-Feira
 15h00min  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.

REV. JUAREZ MARCONDES
FILHO
Pastor da Igreja Presbiteriana de
Curitiba e Secretário Executivo do
Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil é o
mensageiro enviado por Deus para
pregar Sua Palavra hoje em nosso
Culto Matutino como parte das
celebrações do 111º Aniversário de
nossa Igreja. Somos gratos a Deus
pela vida e ministério do Rev. Juarez
e pelo seu pronto atendimento ao
convite formulado pelo Conselho da
Igreja. Rev. Juarez seja bem-vindo.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA
REFORMA PROTESTANTE
PARA HOJE?
A mocidade vai abordar este assunto
no próximo SomosUm que é a reunião
mensal dos jovens. Será no dia 29 de
julho, às 18h. A Igreja reformada
precisa de uma nova reforma ou deve
sempre estar se reformando? A
Palavra será ministrada pelo Rev. Cid
e o louvor estará sob a direção da
Banda Soutemplo.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo dia 29 de julho, às
8h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO
É hoje nosso almoço. Você que fez
sua inscrição e integralizou o
pagamento terá o prazer de ter
comunhão com seus irmãos e
degustar um maravilhado cardápio
preparado pela nossa SAF.

PLENÁRIA DA SAF NO PRÓ-
XIMO DOMINGO
Nossa SAF estará reunida hoje às 16h
no Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. Você que é sócia da SAF
precisa estar presente e você que ainda
não conhece ou não faz parte desse
trabalho, considere estar presente e
fazer parte desse ministério.

JUNTA DIACONAL
Hoje, nossa Junta Diaconal estará
reunida às 16h30min para tratar do
cuidado da Igreja e de nossa gente.



Ore por nossos diáconos. Peça a
Deus que os ilumine em suas
decisões.

CINE UPA - 08/07 - GRAN
TORINO
Nosso próximo CINE UPA é dia 08/
07! O filme é “Gran Torino”, com
atuação e direção de Clint Eastwood.
Com uma mensagem profunda de
amizade, redenção e sacrifício, nos
leva à reflexão sobre a nossa própria
vida, especialmente num tempo de
transição, que é a juventude. Todos
os adolescentes estão convocados!
Dia 08/07, às 15h em nossa igreja.
Vai ter pipoca e refrigerante? Com
certeza! Até lá!

FESTA JULINA – 15 DE JULHO
Parece que foi ontem nosso último
encontro caipira. A festa desse ano
já é dia 15/07, a partir das 15h.
Como sempre, a festa é organizada
pela UPA, mas é claro que toda a
igreja está convocada! A UPA conta
com a ajuda de todas as sociedades
e grupos da Igreja, com a doação
de alimentos para serem
consumidos no dia. Os preparativos
estão a todo vapor! Procure a
Bianca e a Mariane para informar-
se sobre como você pode ajudar.
Local - ICE - Instituto Carioca de
Educação
Endereço: Rua São Salvador, 49 -
Flamengo, RJ
Horário: 15h às 20h - Data – 15 de julho

FUNDAMENTOS DA FÉ CRISTÃ
Essa é a temática da Classe de
Escola Dominical que neste
domingo segue de vento em popa.
Caminhando para a sexta lição dos
Fundamentos da Fé Cristã. Ainda
há tempo para você se juntar a
classe. Domingo às 9h30min.

É TEMPO DE REFLETIR
SOBRE A IGREJA
Esta é temática que vem sendo
estudada pela Escola Dominical no
mês de aniversário em classe
conjunta no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

LAURINHA NASCEU!
Filha dos nossos irmãos Silvania
Heringer Melo e Clóvis da Silva,
Laura nasceu com 3.620Kg e
49cm. Estão em casa, passam bem
e desejosos de vir à Igreja. Deus
abençoe o casal na criação dessa
bênção do Senhor! E o berçário só
enchendo. Glória a Deus!

AOS DOMINGOS COM O PASTOR
Você pode adquirir o seu e
sugerimos que você adquira outros
exemplares para presentear outras
pessoas e, assim, utilizar esta obra
como instrumento de evangelização.
O custo é simbólico – R$ 15,00.
Também disponibilizaremos o
primeiro volume e, se você desejar
adquirir os dois juntos o valor será
de R$ 25,00. Nossas irmãs Maria
Emília e Ana Cristina tem estado,
após os cultos, com o material a sua
disposição.



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 mot ivos e  nomes
daqueles que foram
informados ao pastor:
1. DESEMPREGADOS;
2. ENFERMOS E IDOSOS: Clair
Dobler (cirurgia), Dana Caruso
(saúde), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa, Márcia
Barroso Pereira, Presb.
Maurício Ricardo, 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).
5. OUTROS MOTIVOS: Elza Luísa
Antonio.
5. GRATIDÃO: Antônio de Oliveira
Nóbrega, Laura (filha da
Silvania e Clóvis) e Luzia
Soltesz.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo
passado os irmãos Anderson

Raulino de Queiroz, Carolina
Sicsu de França Sena,
Cristiane G. da S. Lisbôa,
Diemerson de Sena Silva,
Geremy Carlos Freitas, Jéssica
Sena, Lucivania dos Santos
Silva, Marcelo Luís da Cruz
Lisboa e Samuel Rodrigues de
Freitas. Que Deus as abençoe
e que possamos vê-los outras
vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Luiz Felippe Silveira
Santos (2539-2625); Dia 26:
Marlene do Carmo Bittencourt
(2539-3596); Dia 30: Mary
Angela Benford Nucci (2295-
8409).

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.



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Quarteto 4 Cantos: “Tu és Santo”

Saudação e acolhimento
17 NC – Seja Louvado
Oração de adoração e louvor
42 NC – O grande amor de Deus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 69
68 NC – Senhor, eu preciso de ti
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4 Cantos: “Habita em mim”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
49 NC – Sempre vencendo
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4 Cantos: “Eu agradeço”
Mensagem: Rev. Juarez Marcondes Filho

DESPEDIDA

299 NC – Fortalece a tua Igreja
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Quarteto 4 Cantos: “Somos um”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Meu Louvor

Saudação e acolhimento
Cântico: Aleluia, Hosana
Cântico: Te louvarei
Oração de adoração e louvor
Cântico: Incomparável

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 98
Cântico: Aviva, Senhor
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Confiarei
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Te conhecer
Mensagem: Presb. Esequias Sales

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes
Cântico: Eu vou seguir com fé
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Ele vem pra te salvar



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 nº20- 25 de junho de 2017                                                                            

Série Reforma 500 anos (parte 1)-  

A Bíblia trancada  
“  Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus 

caminhos .” Salmos 119:105  
“  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 
 
 

LITURGIA : Pastor –Pedro/ diácono- Davi 

 1906-2017 

             - Muito legal o Culto das Crianças!!! 
             - Também acho! A gente ouve tanta história!!! Dos tempos antigos, antes 
de Jesus nascer, e depois também!! 
             - As histórias parecem com as coisas que acontecem na minha vida!!!  
             - Lá na escola, outro dia, as pessoas ficaram perseguindo um menino, só 
porque o professor deu uma pipa coloridona pra ele! Inveja pura! Parecia a história 
que a tia contou, de José e os irmãos.  
             - Eu já sei procurar na Bíblia, até quando é um livro chamado Habacuque, 
Malaquias ou Tessaloni.... 
            - censes! Tenalonicenses. 
            - Telalolicenses. Ih !!! Passa a Bíblia aí! Deixa eu olhar esse nome aí! 
 
            
               Que tranquilidade a gente poder dizer: “ Passa a Bíblia aí!”  
               Hoje em dia, em muitos países, não há grandes dificuldades para ter uma 
Bíblia, para ler, saber o que está lendo, tirar dúvidas e estudar as coisas de Deus. 
Aqui, na Igreja, a Bíblia é estudada todos os dias da semana, nos estudos bíblicos, 
devocionais, Escola Bíblica de adultos, jovens e crianças, nos cultos a Deus, com 
total liberdade. 
              Mas houve um tempo que não era assim. Não havia interesse de que as 
pessoas tivessem conhecimento das verdades bíblicas. Então foram criadas várias 
dificuldades para o acesso e o entendimento da Palavra de Deus. As pessoas 
começaram a acreditar em fantasias e mentiras que eram contadas sobre Deus, 
sobre a Salvação, sobre o perdão dos pecados etc. Foi necessária uma grande 
mudança, uma Reforma, para que a Palavra de Deus fosse conhecida.  
               Já pensaram se a Bíblia fosse trancada com corrente e cadeado?Aos 
poucos vamos conhecendo toda essa história. Combinado?    Tia Ilda 
              (saiba mais em Hebreus 4:11-13/ Esdras 8:1-12)    

 

 



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!!! Bem vindos à Casa de Deus! Alguém nos  

visita hoje?  
                Todos juntos: Bem vindos no nome do  Senhor!!!  
 

2-Cântico Aleluia, sou de Cristo (Turma do Printy) 
Aleluia, Sou de Cristo! Aleluia, Cristo é meu! (bis) 
Se você é de Jesus bata palmas , Se você é de Jesus, bata os pés 
Se você é de Jesus cumprimente o seu irmão 
Da direita (Tudo bem?) e da esquerda (Amém) 
Se você é de Jesus sua vida está na luz. Se você é de Jesus grite "Aleluia"! 
  
3-Oração de Louvor: Nosso Deus não é maravilhoso? Vamos dizer 
isso a Ele!!!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de junho– Salmos 77:13-14 
 
5-Versículo do mês de junho para memorizar:  

 
“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei 

medo? “ Salmos27:1a 

 
 
6-Oração de Gratidão e Súplica :Momento de agradecer ao nosso 
deus por tantas bençãos durante a semana.  
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
8-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 ! 
                                           
9-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 

10 – Despedida:/AMÉM  
      Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje um a semana de 
paz! 

                                       Aniversariantes de JUNHO 

                                           

         BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS 01/06      8 ANOS 

         HELOISA DA SILVA COSTA HERMENEGILDO 03/06      2 ANOS 
 

         TIA SANDRA PINA 03/06  

         TIA LETICIA PARADELA 04/06  

         TIO PEDRO PARADELA 04/06  

         JOÃO MIGUEL PRIMO MOTA 06/06       2 ANOS 

         TIA ILDA 08/06  

         HELENA FERREIRA SILVEIRA 10/06    12 ANOS 

         ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06     4 ANOS 

        TIA DENISE HERMENEGILDO  21/06  

        TIA ESTHER VILELA 29/06  

 

 "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) 
UCP- desde 9h30min até o término do culto matutino.  Plenária nos 4ºs 
domingos às 18h 
Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar S elau 
 



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. 

 
 

A IGREJA DE BOTAFOGO COMPLETA 111 ANOS! PARABÉNS! 
 

IGREJA - Que organização é assim? 

A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que resulta do fato de estarmos nela. 
Este lugar imperfeito é, no entanto, o único espaço em que todos são bem-vindos. São bem-
vindas as crianças. São bem-vindos os adolescentes. São bem-vindos os jovens. São bem-
vindas os maiores de idade. São bem-vindos os idosos. São bem-vindos os saudáveis e os 
doentes. São bem-vindos os pobres, os "remediados" e os ricos; os generosos e os sovinas; 
os cônjuges fiéis e os cônjuges infiéis. São bem-vindas as mulheres. São bem-vindos os 
homens. Que organização é assim? 
Para entrar numa igreja, não precisa atestado de bons antecedentes e de ninguém se exige 
curriculum vitae. Não se faz pesquisa sobre a idoneidade do interessado, nem carta de 
apresentação. O único requisito para participar é o desejo de pertencer. Que organização é 
assim? 
A porta de entrada de uma igreja tem a mesma largura da porta de saída. Alguns vêm e têm 
satisfeitas as suas necessidades e vão. Se foram curados, foram curados pela comunidade. 
Como não entenderam, partiram. Outros vêm, não gostam e vão. Quem está espera que 
voltem. Outros vêm e ficam; não só ficam, como se envolvem e fazem a igreja crescer. O 
verdadeiro crescimento da igreja está na realização de sua missão que se desdobra em 
torno do essencial: oferecer a graça de Jesus Cristo a todos, aos de dentro e aos de fora, aos 
de perto e aos de longe, aos conhecidos e aos desconhecidos. Ela pode, por exemplo, enviar 
uma oferta para construir uma igreja ou uma escola ou hospital para pessoas distantes 
cujos rostos nunca verá e cujo nome nunca saberá. Que organização é assim?  
Entre os que estão na igreja, uns a valorizam e outros a depreciam. Uns vêm sempre, outros 
irregularmente. Uns são dizimistas e outros nunca ou raramente contribuem; valorizam 
tanto o dinheiro, que ainda não sabem qual a razão da existência dele. Uns se empenham, 
participando com dedicação, e outros se parecem com consumidores numa loja de 
departamentos: pegam o que querem (um sermão, uma aula, um abraço, uma música, um 
cuidado), com a diferença que nada pagam. E essas pessoas, com atitudes tão dispares, se 
sentam uma do lado da outra. Não são classificadas ou desclassificadas por isto, porque 
estas atitudes ficam no foro da intimidade. Que organização é assim? 
A igreja tem tudo para não dar certo, mas dá.  (Pr. Israel Belo de Azevedo) 

 

 
 

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

                                                                                                    

 

 

"Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito 
debaixo do céu:" (Ec. 3:1) 

        Ao abrir a minha caixa de mensagens "in box", eu gelei!  
         Era o honroso convite da nossa Presidente da SAF Maria Emilia para que eu 
escrevesse o editorial desse mês.  
         Logo veio o pensamento: Como? Eu não tenho tempo!         Imediatamente 
veio ao meu coração o versículo acima e não poderia enviar outra resposta senão a 
eis-me aqui. 
         O tempo se refere a cada dia da nossa vida.  
         Nos dias atuais, existe uma luta contra o tempo e a correria se tornou um 
desafio, pois a palavra tempo muitas vezes é desgastante, quase ninguém tem 
tempo. 
         Como será que reagimos quando somos convocadas para realizarmos a Obra 
do Senhor?  
         Será que respondemos: "Ah! Infelizmente não tenho tempo." 
         O nosso tempo pertence à Deus. Ele nos diz em sua Palavra que há tempo 
para tudo, por isso o nosso tempo não pode ser administrado por nós e sim 
administrado totalmente pelo nosso Deus. 
         O valor do tempo é muito precioso.  
         Eclesiastes 3:1  é para ser usado no seu todo, pois temos de ser diligentes no 
serviço que o Mestre nos chama.   
         Deus nos convoca para servi-Lo e Ele é o dono das nossas vidas, porque Dele 
somos.  Quando nos colocarmos inteiramente  nas Suas Mãos, então teremos a 
certeza de que o nosso tempo será para todas as nossas atividades e 
prioritariamente usado no trabalho do Reino de Deus. 
         Que o Senhor nos dê a sabedoria do Alto para que aprendamos a administrar 
nosso tempo. 

(Angelita Arruda) 

SAF-Botafogo (1906-2016) 
111 anos auxiliando 

Junho 2017 



AGENDA DE JULHO 
Dia 1 - TREINAMENTO (FEDERAÇÂO) 10 h 
Dia 2 – Distribuição de 100 Bíblias na porta da Igreja 
Dia 23 – Almoço (Junta Diaconal) 
Dia 23 – Plenária                    

NOSSAS DEVOCIONAIS NAS PLENÁRIAS 

Em nossa primeira reunião de diretoria e executiva da SAF, o tema escolhido para 
as devocionais foi "Eu, agente do Reino de Deus". O Departamento Darcy 
Robalinho é responsável pelas devocionais. Em maio, as relatoras Vânia Regis e 
Laodice Macedo convidaram Ana Lucia Paredes Pina Caldas para falar sobre o 
tema. Ana nos contou sobre seu chamado, ao se formar em Educação Física, para 
trabalhar no Abrigo Presbiteriano, dando exercícios físicos para as idosas, onde 
ela se sente uma Agente do Reino de Deus. 

 
ESPERANDO EM DEUS COM RUTE 
Ontem, Sábado 24 de junho, foi realizada mais uma Gincana da igreja. 60 participantes de 
vários Departamentos da Igreja revelaram seus conhecimentos sobre esta personagem do 
antigo Testamento. A sócia Marly Victorio, em 30 de maio de 2017, escreveu sobre a 
expectativa deste evento já tradicional em nossa Igreja: 

Proseando...  
O livro de Rute 
Vamos estudar 
Em grupos divididos 
Competir 
Perguntas e respostas 
Responder 
Quem mais pontos acertar 
O prêmio conquistará 

Com muita garra e emoção 
Todos preparados estarão 
Com sabedoria r, responderão 
Aos vencedores, o premio 
Aos participantes, o merecimento 
Mais um livro a conhecer 

Encontrar Rute 
Sua história aprender 
Sua escolha admirar 
Sua lealdade respeitar 
E de geração em geração,  
Chegarmos até Jesus! 

 

 
Aniversariantes de junho 

BERNADETE 11/06 

ROSENY 22/06 

MARY 30/06 

 
No dia 23 de junho nossa irmã e ex sócia da SAF Guiomar Lins de Araujo completará 
90 anos! Depois de morar no Abrigo Presbiteriano por muitos anos, hoje reside na 
casa de sua filha Djanira em São Paulo (Rua Pascoal da Ribeira, 238 -  São Paulo CEP 
04437-019  tel. 11 55630662). Ela ficará muito feliz se receber seu abraço. 
  "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 
(cirurgia marcada para 29/06) Stila, Luzia Soltesz. Oremos por estas irmãs 
queridas, algumas enfrentando sérios tratamentos, exames e procedimentos 
para recuperarem sua saúde física.  
 EM ORAÇÃO PELOS JOVENS DA IGREJA 
Você tem orado pelos jovem da igreja sorteado por você ? Já escreveu um 
bilhetinho ? Não se revele a eles neste momento. Na hora certa eles 
conhecerão  quem é a sócia que orou por eles em 2017. 
EM ORAÇÃO PELOS MISSIONÁRIOS  
Recebemos  da Federação os nomes dos Missionários pelos quais vamos 
orar neste ano. Você pode orar, escrever uma cartinha e até mesmo 
contribuir.  Na maioria das vezes estes servos do Senhor vão a lugares onde 
não podemos ir. Mas estamos indo com eles na oração e na contribuição ; 
três aspectos Missionários : IR, ORAR, DAR 
  «Perseverai na oração, vigiando com ações de graças.» Cl 4.2 

 
OFICINA ARTESANAL E ASSISTENCIAL 
A responsável pelos enxovais de bebê, nossa sócia Eneida, recebeu uma cartinha de 
uma das gestantes beneficiadas por este movimento da SAF : 
“A Paz do Senhor! 
Olá, meu nome é Cristielle Paulo. Fui uma das mamães contempladas com enxoval 
para minha bebê. Que o Senhor possa sempre te ajudar, te dar força e saúde para 
ajudar muitas mamães como me ajudou. Adoramos tudo! Muito lindo meu enxoval. 
Cada peça ela usará com muito carinho. Meu muito obrigado!  
Ass. mamãe Cristielle e papai Derocil” 
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