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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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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
Um convite aos aflitos

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e so-
brecarregados, e eu vos aliviarei” Mt 11.28

Cansados e sobrecarregados estão todos os homens, quer se-
jam ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, religiosos ou ateus.
Podem até existir pessoas mais cansadas do que outras ou mais
sobrecarregadas, mas esse cansaço e essa sobrecarga são produzi-
dos pelo pecado e todos pecaram e destituídos estão da glória de
Deus. A solução para o aflito não é buscar uma saída mística nem
negar a existência desse cansaço. Mas correr para os braços de Je-
sus.

Esse convite é coletivo e, ao mesmo tempo, pessoal. É endere-
çado a todos, sem distinção, sem exceção e sem acepção. Não é um
convite para a religião ou para ritos sagrados. É um convite para um
encontro pessoal com Cristo. Ele, e somente ele, pode aliviar o far-
do, tirar a aflição e trazer descanso para a alma. Somente Jesus
perdoa pecados, liberta do jugo e traz alívio aos aflitos e cansados.
Somente em Jesus você pode encontrar vida abundante.

O mundo sobrecarrega você com muitos cuidados. O diabo
oprime você com muitos tormentos. A carne fustiga você com muitos
desejos perversos. Mas, Jesus alivia você com seu perdão e fortalece
você com o poder do seu Espírito. Você quer vir hoje a Jesus? Ele
pode, agora mesmo, perdoar seus pecados, aliviar a sua carga e dar
a você um descanso eterno!

Extraído do Devocionário Cada Dia -
“Mensagem de Hoje” em 11/07/2017



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo Nascimento

Diáconos Aureliano Dutra, Pedro Rocha e
Michel Jarque

Recepção Manhã:Deuzélia Dutra ,Marcia Nóbrega
Noite: Marcia Nóbrega , 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 4ª - Sínodo

Art. 94.  Compete ao Sínodo:

c) superintender a obra de evangelização, de educação religiosa, o traba-
lho feminino e o da mocidade, bem como as instituições religiosas, educativas e
sociais, no âmbito sinodal, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Supremo
Concílio.

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero          Mário Filipe

Diáconos            Jorge Sarito, Marco Aurelio e
José Baía

Recepção Manhã:Ana Benincasa e  Sonia Leite
Noite: Deuzélia Dutra e Ana Benincasa

Música Manhã:   Inês Jarque
             Helen Heinzle Sather

Noite:     Grupo Kaleo

 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. CID CALDAS GOZA ALGUNS
DIAS DE FÉRIAS
Nosso Pastor está tirando alguns
dias de justas e merecidas férias.
Volta no dia 10 de agosto. Coloque
ele e sua família diante do Senhor
através de oração.

PLENÁRIA DA SAF
Hoje, às 16h as senhoras da Igreja
estarão reunidas na Plenária da SAF.
Você que é sócia, não se esqueça.
Você que ainda não é, está sendo
gentilmente convidada a tomar parte
neste abençoador ministério.

REUNIÃO MENSAL DA JUNTA
DIACONAL
Nossa Junta estará reunida hoje,
às 16h30min. São momentos para
tratar da vida da Igreja e do cuidado
com os irmãos na fé. Ore pelos
oficiais diáconos.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA
Está convocada pelo Conselho da
Igreja para reunir-se
extraordinariamente no próximo
dia 20 de agosto, das 09h30min às
20h, a fim de eleger 01 (um) oficial
presbítero. O Conselho indica o
nome do irmão, Diác. André
Ricardo de Almeida Ribeiro.

Tão longo cheguem à Igreja
naquele dia, os membros
comungantes devem dirigir-se ao
Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues – 2º andar.

O processo de votação será
encerrado às 18h15min,
seguindo-se a apuração e a
declaração do resultado.

Desde já, busque a orientação
do Espírito Santo para sua escolha,
atentando para o que diz a Palavra
de Deus em 1Tm 3:1-13.



MESAS RECEPTORAS E
APURADORAS DE VOTOS:
MESA 1 - DE “A” a “H”
Presidente: Diác. Rogério de Andrade
Malvina Salomão de Pinho
Mariana Sathler Pereira
Suplente: Luzia Barbara M. Velloso

MESA 2 - De “I” a “M”
Presidente: Pb. Paulo dos S. Nascimento
Pb. Célio de Sena Torres
Célia Lopes Miranda
Suplente: Lusinete Alves de Almeida

MESA 3 - De “N” a “Z”
Presidente: Paulo David A. da Silveira
Pb. Raner Jogemias Soares da Silva
Pb. José Vicente A. de Melo
Suplente: Diác. Faustino do Nascimento Filho

FESTA JULINA FOI BÊNÇÃO!
Nossa festa julina foi bênção
demais. Tivemos um tempo
agradável de comunhão, de
alegria e festa, com muita comida
e brincadeiras. Já estamos com
saudades e na expectativa para o
ano que vem. Registramos a
gratidão da Igreja aos nossos
irmãos Mariusa Alencar da Silveira
e Paulo David Alencar da Silveira
pela cesso espaço do ICE para
realização da festa. A UPA agradece
à toda a igreja, todos os que lá
estiveram e que também
participaram doando seu tempo e
seus talentos para que nossa festa
fosse um sucesso! Obrigado a
todos e até a próxima!

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo dia 26 de agosto, às
08h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA
Nossa Junta Diaconal em parceria
com a Comissão de Saúde de
nossa Igreja está estruturando um
protocolo para casos de
emergências que venham a ocorrer
em nossas dependências. Para
isso, recebemos como doação uma
cadeira de rodas, maca e
equipamentos que permitam aos
profissionais de saúde prestar um
primeiro atendimento. Uma escala
com esses profissionais está sendo
confeccionada. Mas, importante
destaque é necessário. Este
trabalho é só para situações de
emergência ocorridas na Igreja.

FUNDAMENTOS DA FÉ CRISTÃ
Nossa nova classe de Escola
Dominical 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.

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$ 20,00.



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
motivos e nomes daqueles que
foram informados ao pastor:
1. DESEMPREGADOS;
2. ENFERMOS E IDOSOS: Dana Caruso (saúde),
Eliane Cristina Soares Cabral de Souza,
Almte. José Carlos Coelho de Sousa,
Márcia Barroso Pereira, Naly Miranda
(idosa), Presb. Paulo Severino da Silva,
Peggy Barbetta Soares, Presb. Ricardo
Maurício Ganzarolli e Stila Borges Coelho
de Sousa.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula (Missão
Caiuá).
5. OUTROS MOTIVOS: Elza Luísa Antonio.
5. GRATIDÃO.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Ana Lucia de Novais
Guedes, Bernardo Strube Lima,
Bruno Magagnin Pereira, Geana
Cantarino Moté, Glauco André
Fonseca Wamburg, Kattyanne

Chagas de Freitas, Marlus
Guedes, Marthus de Novais
Guedes, Monica L. M. Magagnin,
Raína Reis, Roger da Conceição e
Samuel Baldano. Que Deus as
abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Dia 23: Rebeca Bernardes Azevedo
(3649-9031); Dia 26: Paulo Victor
Caetano Ladeira (3079-6370).

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  cul tuar  ao
Senhor. Lembra? Adoramos
ao Senhor em espírito e em
verdade.



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Órgão

Saudação e acolhimento
40 NC – Cântico ao Salvador
Oração de adoração e louvor
43 NC – O Deus de amor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 86
152 NC – Onisciência divina
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4Cantos: Há um doce espírito

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
32 NC – O Deus fiel
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos: Ao Deus de Abrão
Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

88 NC – Amor perene
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Quarteto 4Cantos: O nome Cristo

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Vim para adorar-te

Saudação e acolhimento
Cântico: Reina em mim
Cântico: Louvado seja
Oração de adoração e louvor
Cântico: É de coração

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 126
Cântico: Vaso Novo
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Sonda-me, usa-me
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Isaías 53
Mensagem: Presb. Esequias Sales

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes
Cântico: Cântico da colheita
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Seu nome é



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº24- 23 de julho de 2017                                                                                                                                            

Série Reforma 500 anos (parte 2)-  

Quanto custa ser perdoado? É caro? 
     “Porque , pela graça sois salvos , mediante a fé ; e isto não vem de vós ; é dom de Deus;”  

Efésios  2:8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2017 

             -  Aaaaaiii , meu pé!!! Você pisou de propósito!! 
             -  Claro que não .... foi sem querer... Eu estava virando, e aí... 
             -  NÃO!!!! Você pisou, e pronto!!! Já era!  
             - Como, já ERA?!?! Desculpa... por favor... desculpa. Vou prestar mais 
atenção, prometo!Você me desculpa? 
             - Pode ser, mas só tem uma chance de te perdoar. Só se você me der um 
Whopper Duplo com onion rings e, de sobremesa, um Mc Flurry.  
             - Mesmo?!?! 
                 
            Uau! Que perdão caro!!! Quanta dificuldade pra perdoar! E quanto 
interesse também!  
             Mas, o que envolve um acordo de perdão?  A primeira coisa que 
precisa acontecer é: reconhecimento do erro.  Quem erra, precisa perceber 
que fez alguma coisa que não está muito certa, e que geralmente 
PREJUDICA (nós mesmos ou outras pessoas). A segunda coisa é sabermos 
que não podemos deixar de pedir perdão e tentarmos, da melhor maneira 
ajudar a consertar o prejuízo, sempre nos comportando com amor. Um 
acordo também envolve quem foi prejudicado, que deve receber o pedido de 
desculpas e esquecer o que houve. Essa é uma parte muito difícil... porque 
estamos falando de um acordo feito por homens , aqui neste mundo.  
             Mas é maravilhoso sabermos, através da Bíblia, que Deus nos 
perdoa de graça. Nós não merecemos!!!! Teve uma época que as pessoas 
foram impedidas de saber disso. Foram enganadas porque eram proibidas 
de ler a Bíblia! Dá pra acreditar? Para cada pecado existia um preço a pagar, 
em dinheiro! Mas há 500 anos atrás algumas pessoas não se conformaram 
com isso , lutaram e conseguiram modificar essa situação.   Que bom 
podermos comemorar a liberdade de ter a Bíblia, a Palavra de Deus, para 
conhecermos e estudarmos! Leiam a Bíblia! Estudem!  Bjo,Tia Ilda. 

               ( saiba mais em Efésios 2:1-10 / Lucas 15:11-32 / Lucas 19:1-10)                           

 

 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


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 : Que bom que já é domingo e estamos 

 na casa de Deus!!! Temos algum visitante?  
                 Bem vindo no nome do Senhor!! 

 
2-Cântico Cântico MEU AMIGÃO (Lígia Rosana Borba/life kids I ao 
vivo/ Cantando o fruto do Espírito / faixa 2 ) 
  Eu tenho um amigo  pra te apresentar  
  Ele guarda os meus passos de tropeçar . 
  E todos os dias comigo está  
  mostrando o caminho onde eu devo andar. 
  Ele é Jesus , meu amigão , que encheu de alegria o meu coração. 
  Ele é Jesus que me faz bem e que hoje quer ser seu amigo também.  
  
3-Oração de Louvor: Nosso Deus não é maravilhoso? Vamos dizer 
isso a Ele!!!  
 
4-Leitura Bíblica no mês de julho– Salmos 77:13-14 
 

5-Versículo do mês de julho para memorizar:  

 
“Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração “ 

Mateus21:13 

 
 
6-Oração de Gratidão e Súplica :Momento de agradecer ao  
nosso Deus por tantas bênçãos recebidas 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 uma semana de 
paz! 

                                       Aniversariantes de JULHO 
                                           

         JOÃO ROMEU PONTES ROSA 15/07 
     3 ANOS 
 

         LORE JAUREGUI CARVALHINHO 17/07      7 ANOS 

         BENJAMIN BALDESSAR CASTRO E SILVA 31/07      2 ANOS 

 
 "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 Selau 
 



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. 

 
4º Domingo de julho - DIA DO ADOLESCENTE PRESBITERIANO 
No calendário da IPB, dia   de julho e o Dia do Adolescente Presbiteriano. Aproveitemos esta 
data para conhecer melhor nossos adolescentesn de hoje. A escritora Nathali Macedo 
publicou na internet interessante artigo sobre os ataques virtuais que hoje atingem nossos 
adolescentes. Extraímos deste artigo alguns parágrafos: 

Não é o jogo da baleia azul que está matando os adolescentes, é nossa 

insensibilidade. 

............Sintomaticamente, o jogo da Baleia Azul é popular no momento entre adolescentes 
e jovens. São 50 desafios que envolvem automutilação e atividades arriscadas em geral. O 
último desafio é tirar a própria vida: só assim, eles dizem, você ganha o jogo........... 
“Ganhar o jogo”, para muitos de nossos adolescentes, é se livrar da obrigação de continuar 
vivendo – e se isso não te choca, bem, eu desisto............Quanto mais jovem se é, mais 
coisas são uma questão de vida ou morte. Quando se é jovem, absolutamente tudo parece 
irreversível. Na adolescência, então, é sempre tudo ou nada, então não é exatamente 
estranho querer abandonar um mundo que não te entende e, sobretudo, um mundo que 
você também não entende............Aconteceu comigo. Na época, morri de vergonha. A única 
frustração foi não ter conseguido – porque eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de 
viver. Disseram que eu só queria chamar atenção. Era falta de Deus. Falta de amor. Falta de 
porrada. Na verdade, não era nada disso: era depressão. E se eu não tivesse uma família e 
amigos que compreendem a depressão – compreendiam mesmo antes de 13 reasons why, 
por exemplo – talvez eu nem estivesse aqui. Talvez eu nem tivesse descoberto que as 
prioridades mudam, o sol abre novamente, os anos passam e doenças psíquicas são 
perfeitamente – embora não facilmente – tratáveis.............A nossa geração ainda se 
importa pouco com doenças psíquicas, ainda trata como loucos os psicoatípicos, comove-
se   com uma série bem feita mas é incapaz de se comover perante o sofrimento dos outros 
– o sofrimento real. A nossa geração tem desaprendido muito sobre amor e compreensão: 
amar é, cada vez mais, para os fracos..............Não é sintomático, no mínimo, que a 
juventude do século XXI esteja trancada em casa maratonando séries no sábado à noite 
porque já não tem paciência (ou habilidade, nunca saberemos) para relações 
interpessoais?........... 

Não é o desafio da baleia azul que está matando os nossos adolescentes,  
é a nossa insensibilidade. 

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

                                                                                                    

 

 

IDOSO OU VELHO Salmo 92.13-15 
 
IDOSA é a pessoa que tem muita idade. VELHA é a pessoa que perdeu a jovialidade. 
Você é IDOSO quando ainda aprende. Você é VELHO quando já nem ensina. 
Você é IDOSO quando pratica esporte ou de alguma forma se exercita.  Você é VELHO 
quando apenas descansa, 
Você é IDOSO quando ainda sente amor. Você é VELHO quando só sente ciúmes e 
possessividade. 
Você é IDOSO quando o dia de hoje é o primeiro do resto de sua vida. Você é VELHO 
quando todos os dias parecem o último da longa jornada. 
Você é IDOSO quando o seu calendário tem amanhãs. Você é VELHO quando o seu 
calendário só tem “ontens”. 
IDOSA é aquela pessoa que tem tido a felicidade de viver uma longa vida produtiva, de ter 
adquirido uma grande experiência. Ela é uma porta entre o passado e o futuro e é no 
presente que os dois se encontram. O VELHO é aquele que tem carregado o peso dos anos. 
Que em vez de transmitir experiência às gerações vindouras, transmite o pessimismo e a 
desilusão. Para ele não existe ponte entre o passado e o presente, pois lá existe um fosso 
que o separa do presente, pelo apego ao passado. 
O IDOSO se renova a cada dia que começa. O VELHO se acaba a cada noite que termina. Pois 
enquanto o IDOSO tem seus olhos postos no horizonte, de onde o sol desponta e a 
esperança se ilumina, o VELHO tem sua miopia voltada para os tempos que passaram. 
O IDOSO tem planos, o VELHO tem saudades. 
O IDOSO se moderniza, dialoga com a juventude, procura compreender os novos tempos. O 
VELHO se emperra no seu tempo, se fecha em sua ostra e recusa modernidade. 
O IDOSO leva uma vida ativa, plena de projetos e preenche de esperança. Para ele o tempo 
passa rápido e a velhice nunca chega. O VELHO cochila no vazio de sua vidinha e suas horas 
se arrastam destituídas de sentido. 
As rugas do IDOSO são bonitas porque foram marcadas pelo sorriso. As rugas de VELHO são 
feias, porque foram     vincadas pela amargura. 
Em suma, o IDOSO e o VELHO são duas pessoas que até podem ter no cartório a mesma 
idade cronológica, mas o que têm são as idades diferentes no coração. 
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AGENDA DE AGOSTO 
Dia 6 – 15h – Reunião da Diretoria 

15.30h – Reunião da Executiva 
Dia 26 – Missões (Dep. Darcy Robalinho) 
Dia 27-  Almoço (UMP) –   16 h - Plenária                    

NOSSAS DEVOCIONAIS NAS PLENÁRIAS 

Nossas devocionais das Plenárias de 2017 tem como tema:  "Eu, agente do Reino 
de Deus". O Departamento Darcy Robalinho, responsável pelas devocionais, 
convidou para falar na Plenária de junho a professora Nalva Caldas que falou 
sobre o compromisso de cada um de nós de sermos agentes do Reino de Deus e 
nos avaliarmos como testemunhas, na sujeição à Lei  divina, evangelizando e 
vivendo o Novo Mandamento de Deus. 
 

 
JULHO - Mês dos Pastores Jubilados e das Viúvas de Pastor  
 

ESPOSAS DE PASTOR 
Somos perfeitas? De jeito nenhum. 
Somos livres de problemas? Bem que gostaríamos! 
Somos de outro mundo? Definitivamente não! 
A esposa de pastor é a mulher nos bastidores. 
Ela é a que organiza tudo para o seu marido. 
Enquanto ele passa todo o seu tempo ajudando as pessoas, ela passa todo o seu 
tempo preocupada se ele está recebendo todo o apoio e oração que precisa para 
fazer a obra de Deus. 
Seus sacrifícios são além dos financeiros e físicos. Ela sacrifica suas emoções e 
sentimentos. Não é fácil porque com isso vem a solidão. Ela tem que lidar com seus 
próprios problemas sozinha, e ter força suficiente para superá-los com a ajuda do 
Espírito Santo. 
Ela tem um relacionamento especial com Deus, Ele é seu melhor amigo... 
Temos problemas e cometemos erros, mas estamos aqui porque Deus viu em nós 
um coração e uma disposição de ir um passo a mais por sua obra. 
Para Ele nós somos ESPECIAIS... 
Somos mulheres diferentes porque largamos família, sonhos e futuro certo por 
amor à obra de um PAI maravilhoso que nos dá forças para lutar a cada dia... 
Não sabemos aonde estaremos amanhã e nós nem queremos saber, só queremos 
que DEUS nos olhe como servas aprovadas para a Sua obra. (Renata Passaro) 

 

 

 

 
Aniversariantes de julho 
IVANETE 04/07 

MARIA DA GLORIA 23/07 

 
  "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, Luzia Soltesz e Maria de Jesus (Há muito tempo não tinhamos notícias 
desta irmã e ex sócia da SAF. Ela foi visitada pela Junta Diaconal que nos deu 
o enderço dela : R. Alcantara Machado, 36/902 Centro, Pça Mauá tel. 2541 
6324). 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  
São estes os Missionários da APMT (Agência Presbiteriana de Missões 
Transculturais) que foram indicados para orarmos e nos correspondermos :  
Servindo ao Senhor na BOLÍVIA : 
Rev. Geraldo Batista Neto (aniv. 22/05) 
Esposa : Gláucia (aniv. 25/10) 
Filhos : Atos Nick (06/08/1989) e Icaro (09/07/1991) 
End. Caixa Postal 27  CEP. 79301-970 – Corumbá - MS 
Email : ipbgeraldoneto@yahoo.com.br 
Código para contribuição : R$ 0,31 
 
Servindo ao Senhor na AUSTRÁLIA : 
Rev. Julio Marcelo F. Dos Santos (aniv. 11/02) 
Esposa : Celeste (aniv 13/06) 
Filhos : Kamila (18/03/1971) ; Karoline (28/05/1983) : Kéziah (17/03/1988) 
Email : juliomfsantos@yahoo.com 
Código para contribuição : R$ 0,10 
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