
Rodrigues - 2º andar. Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

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
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Candidato
Lic. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

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

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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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
Cães e Porcos

Mateus 7:6

Este é um texto muito difícil de interpretar. Há alguns, inclusive, que acham
que este texto está fora de contexto. Pode ser um erro de algum escriba na hora de
copiar o texto. Mas sabemos que a Palavra de Deus não volta vazia e cremos que o
Senhor fala através dela.

Ao falar sobre o que é santo oferecido a cães e pérolas aos porcos, os estudio-
sos nos oferecem uma interpretação plausível no sentindo de que Jesus esteja fa-
lando da mensagem do Evangelho. Sendo assim, Jesus estaria dizendo que não se
deve oferecer o Evangelho a cães e porcos.

Mas, tome cuidado. Não chegue a conclusões apressadas. Lembre-se de que
Jesus acabara de nos ensinar que o juízo temerário é proibido. Na verdade, Jesus
não está nos convidando a classificar as pessoas, a definir quem são os cães e quem
são os porcos. Fuja dessa tentação.

Falar em cães, para os judeus, não se refere a qualquer tipo de cão. Trata-se
de animais de rua, selvagens. Estes podiam ser vistos perambulando pelas ruas
remexendo o lixo. Eram considerados imundos. De igual forma, o porco era também
considerado um animal imundo. Em suma, Jesus está dizendo que não se deve
entregar o que é santo e valioso a cães de rua e porcos.

Insisto no ponto de que Jesus não está lhe convidando a classificar pessoas
como cães e porcos, portanto, julgá-las imundas. Na verdade, creio que Jesus nos
explica aquilo que muitas vezes vamos constatar na pregação do Evangelho. Há pes-
soas que não recebem, são fechadas, não percebem, não são tocadas pela preciosa e
santa mensagem de Jesus.

Você pode até ser maltratado ao pregar o Evangelho da salvação para pessoas
que julgam ter necessidades maiores do que a salvação que Jesus oferece.

Na verdade, Jesus está dizendo: “vocês encontrarão pessoas que serão sur-
das para minha mensagem e, ainda vocês correrão o risco dessas pessoas voltarem,
como cães, para lhe agredir”. Quer um exemplo? As mortes de cristãos, neste tempo,
ao redor do mundo. Quem mata? Gente que houve a mensagem do Evangelho, mas
mata simplesmente porque a pessoa se declara cristão.

Na vida encontraremos resistências ao Evangelho, mas cumpramos a nossa
parte, pregando o amor para quem não é amoroso. Falando de graça para quem é
desumano. Testemunhando da misericórdia de Deus para quem não é nem um
pouco misericordioso.

Que o nosso ministério não seja condicionado pela visão que temos das pes-
soas.

Que nosso ministério não seja cerceado pela reação de alguns que não são
sensíveis a amorosa mensagem de Jesus.

Que o Senhor tenha misericórdia dos não misericordiosos.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE
Presbítero Paulo Nascimento

Diáconos Marco Aurélio, Michel Jarque e
Joaber Sales

Recepção Manhã:Sonia Leite, Solange Ribeiro
Noite: Deuzélia Dutra 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 5ª - Supremo Concílio

Art. 97.  Compete ao Supremo Concílio:

a) formular sistemas ou padrões de doutrina e prática, quanto à fé; esta-
belecer regras de governo, de disciplina e de liturgia, de conformidade com o
ensino das Sagradas Escrituras;

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero          Mário Filipe

Diáconos            Marco Aurélio, Michel Jarque e
Joaber Sales

Recepção Manhã:Sonia Leite, Solange Ribeiro
Noite: Deuzélia Dutra 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.

ASSEMBLEIA ELEGE PRESBÍ-
TERO
Numa Assembleia tranquila e
abençoada, nossa Igreja elegeu
para o presbiterato nosso irmão
André Ricardo de Almeida Ribei-
ro no domingo passado. A data da
ordenação e instalação será opor-
tunamente divulgada pelo Conse-
lho. Oremos para que o Senhor
abençoe o Conselho da Igreja.

VANIA E REGIS - BODAS DE OURO
Nossos irmãos Vania e Regis comple-
tam 50 anos de casados. Hoje estare-
mos agradecendo ao Senhor pela his-
tória desta família bendita do Senhor.

IP BOTAFOGO PARTICIPA DO
ANIVERSÁRIO DO INPAR
Como acontece todos os anos, no
dia 07 de setembro, o INPAR – Ins-
tituto Presbiteriano Rev. Álvaro
Reis celebra seu aniversário. É um
dia de grande festa onde as Igre-
jas participam vendendo alimen-
tos, bebidas, doces e etc. Todo o
resultado é revertido em prol do
INPAR. Essa instituição centená-
ria tem se dedicado ao cuidado das
crianças. Nossa barraca, sob a co-
ordenação da UPH, tem a partici-
pação de todas as sociedades in-
ternas da Igreja. Mas, também
aproveitaremos este dia, para fa-
zer uma grande confraternização
de nossa Igreja ali. Anote desde já
o endereço: Rua Edgard Werneck,
846 – Jacarepaguá.

ADOLESCENTES REUNIDOS
NO DIA 02/09
No próximo sábado nosso REUPA
está de volta. Depois das férias,
estamos de volta com nossos en-
contros! Aos adolescentes, nossa
convocação! No dia 02/09, das 15h
as 17h, na casa do Rev. Diego. Quer
saber mais? Fale com a Cacau ou
a Elise. Até lá!



GERSON BORGES EM NOSSA
IGREJA
O cantor e compositor Gerson
Borges estará em nossa Igreja no
dia 16 de setembro. Ele virá fazer
parte do #SomosUm que, como
você sabe, é a programação men-
sal da Mocidade. Reseve na sua
agenda o dia 16/09, às 18h. Se-
rão momentos inspiradores.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
próximo dia 30 de setembro, às
08h30min, no Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues.

IPB CELEBRA 500 ANOS DA
REFORMA NO RIO DE JANEIRO
O Culto Oficial de celebração pe-
los 500 anos da Reforma aconte-
cerá no dia 28 de outubro, sába-
do, às 14h na Arena Carioca 1 que
fica no Parque Olímpico. Estamos
nos estruturando para termos
uma grande caravana de nossa
Igreja. Aguarde notícias.

GRANDE CORAL PARA O CUL-
TO DE CELEBRAÇÃO DE 500
ANOS DA REFORMA
Para a celebração que ocorrerá no dia
28 de outubro na Arena Carioca 1
está sendo formado um grande coral
e você convidado a participar dele. Você
deve acessar o endereço na internet
(http://reforma500.ipb.org.br/gran-
de-coral/) baixar as partituras e o kit

de voz para se preparar. No dia 30 de
setembro teremos um ensaio geral que
será realizado na Igreja Presbiteriana
do Rio.

JORDANA, FÁBIO E ESTHER
ARAGÃO SE TORNAM MEM-
BROS DA IGREJA
No domingo passado recebemos a
comunhão na Igreja esta querida
família. Eles chegam já integrados
a vida da Igreja. Fábio dando aulas
no Departamento Infantil, Jordana
auxiliando na Comissão de Saúde
e Esther participando assiduamen-
te da Escola Dominical.

AOS DOMINGOS COM O PASTOR
Temos insistido para que você ad-
quira estes livros, pois são excelen-
tes oportunidades de evangelização
e crescimento espiritual. O custo é
simbólico – R$ 20,00. Também
disponibilizamos o primeiro volume
e, se você desejar adquirir os dois
juntos o valor será de R$ 25,00. Nos-
sas 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 fo-
ram 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, Rogério dos Santos Gil
(saúde) e Stila Borges Coelho de
Sousa.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).
5. OUTROS MOTIVOS: Elza Luísa An-
tonio.
5. GRATIDÃO: Adilsa Didini e Arlindo
Gomes.

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Camilla de Castro,
Natercia dos Santos, Tano de Ma-
tos, Vania Maia O. Fontes e Vitor
Oliveira Fontes. Que Deus as
abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Dia 30: André Brochado Severino
da Silva (MG), Verônica Cruz Soa-
res da Silva Raner (2268-4680);
Dia 31: Marcia Brochado Severino
da Silva (2281-4468), Pedro As-
sunção de Abreu (2538-1392); Dia
01: Cristina Bertinotti (3563-
6519, Júlia Grammatico Severino
da Silva (2501-5003), Clovis da Sil-
va; Dia 02: Claudinete da Concei-
ção Castro (2295-1758), Isa Cu-
nha de Barros (2548-1661).

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 perí-
odo total compreendido pelo ho-
rário do culto. É preciso que, as-
sim 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 lem-
bra sobre a necessidade de ter-
mos o cuidado de desligar o celu-
lar ou silenciá-lo durante os cul-
tos. 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
104 NC – Linda melodia
Oração de adoração e louvor
50 NC – Sangue precioso

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 138
153 NC – Amparo divino
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Asas da alva”

Aniversariantes da Semana
Bodas de Ouro – Vânia Viana Regis e
Ademir Francisco Regis

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
172 NC – Chuvas de bênçãos
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Um tributo”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

318 NC – Ceifeiros do Senhor
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter: “Dai ao
Senhor Louvor”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio: Quando entro em tua presença

Saudação e acolhimento
Cântico: Estrela da manhã
Cântico: Digno é o Senhor
Oração de adoração e louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 150
Cântico: Coração Quebrantado
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Tudo entregarei
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Dono do meu coração
Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes
Cântico: Eu te agradeço
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Cantarei teu amor pra sempre



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº29- 27 de agosto de 2017                                                                                                                                            

      Série  Reforma 500 anos(parte 3)  

Quanto sacrifício!!! 
      “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé ; e isto não vem de vós ;é dom de 

Deus ; não de obras, para que ninguém se glorie . Efésios 2:8-9 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2017 

            Toda vez era a mesma coisa!!! Pegar um pouco de mel era uma missão 
difícil para os ursinhos. Todos, na floresta, sabiam que o mel estava ali, num 
espaço embaixo do primeiro tronco da árvore grande, um pouquinho à direita da 
folha gorda. Também sabiam que as abelhas deixavam esse mel ali porque era 
uma sobra da produção. Mas, por um motivo qualquer, o tatu fez todos 
acreditarem que, antes de pegar o mel, devia ser cumprido um ritual Então os 
ursinhos levantavam cedo e ficavam equilibrados, de cabeça para baixo por 3 
horas repetindo: lálálálálálá...... Aí sim, podiam pegar um pouco de mel. Muito 
esquisito e desnecessário, não é? 
 
            É lógico que essa historinha dos ursinhos foi inventada. Ela serviu 
para mostrar que muitas vezes somos levados a acreditar em coisas bem 
estranhas.  
              Há muitos anos atrás foram dadas algumas informações erradas 
sobre a Salvação em Jesus e sobre o amor de Deus. As pessoas eram 
levadas a acreditar que, para terem o perdão dos pecados e a alegria da 
Salvação precisavam fazer coisas difíceis e sacrificantes. Isso aconteceu 
porque as Palavras da verdade escritas na Bíblia não eram divulgadas. Na 
verdade, as Bíblias nem eram lidas pela população, porque ficavam 
escondidas. Eram tempos difíceis para os cristãos. Mas, há exatos 500 
anos, Deus providenciou uma mudança nessa situação, uma Reforma. As 
Bíblias puderam ser lidas novamente e agora todos tem oportunidade de 
entender que Deus nos dá o perdão dos pecados de graça, sem que 
precisemos fazer nenhum sacrifício Basta o arrependimento sincero.  
             Na leitura da Bíblia nós ficamos conhecendo a história da mulher 
de Samaria. Jesus ofereceu a ela, de graça, a vida eterna e ensinou sobre a 
verdadeira adoração a Deus, em espírito e em VERDADE. 
                                                                             Beijo e boa semana,  Tia Ilda. 

( saiba mais em Romanos 8 :1-17 / João 4:1-30 ) 

 

 

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 :Muito bom estarms na casa de Deus  

com os amigos!!Temos algum visitante?  
                 Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 
2-Cântico : : - Bíblia meu livro companheiro 
Bíblia meu livro companheiro 
meu livro companheiro é a Palavra de Deus 
Nela eu aprendo , aprendo dia a dia , 
Aprendo dia a dia a andar com Jesus 
 
3-Oração de Louvor: Hora de dizer ao nosso Deus como Ele  
 é maravilhoso !!! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de agosto– Salmos 148:1-4 
 

5-Versículo do mês de agosto para memorizar:  

 
“Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus  “ 

Mateus 5:8 

 
 
6-Oração de Gratidão e Súplica :Que semana legal!!!  
Vamos agradecer a Deus todas as bênçãos!  
 
7-Mensagem – Tia Luzia  
 
8-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! 

9- Oração Pai Nosso 
                                           
10- Despedida:/AMÉM  
      Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 
 
 

                                           Aniversariantes de AGOSTO 

          "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 
 

DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA 01/08 
     3 ANOS 
 

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUEIRA 02/08 7 ANOS 

LUISA PASSINE SALES 08/08      1 ANO 

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE 15/;08   8 ANOS 

TIA MARIANA SATHLER 15/08  

TIO FÁBIO ARAGÃO 21/08  



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. 

 
DIA DO PRESBÌTERO 

No Mês de agosto comemoramos na Igreja Presbiteriana o Dia do Presbítero. A SAF 
deseja que as mais ricas bênçãos do Bom Deus sejam derramadas na vida de nossos 
amados Presbíteros. 

 
No dia 12 de agosto a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 158 anos  

IGREJA VITORIOSA                                                                 
Neste tempo de tanta divergência doutrinária, 
Com o ateísmo, que torna a mente insana, 
Com vãs filosofias sendo implantadas, 
Oh! Como eu amo a Igreja Presbiteriana! 
             Quero ouvir relatos emocionantes 
             na voz dos mártires gritando: Hosana! 
             Eles, que semearam uma igreja fascinante. 
             Oh! Como eu amo a Igreja Presbiteriana! 
Nela, quero viver por todos os meus dias 
 Sendo-lhe fiel, compromissada e verdadeira. 
 Sorver todo o ensinamento que dela emana 
 Oh! Como amo a Igreja Presbiteriana! 
             O jovem Simonton aqui chegou primeiro 
            Obedecendo fielmente ao “Ide” do Senhor 
            Fundou igrejas, jornal e presbitério, 
            Deixando sua marca de servo plantador. 
     Nos seus cento e cinquenta e oito anos  
     Tendo em Jesus Cristo, o poder que dimana, 
     Com Lutero, Calvino, Simonton nossos ancestrais; 
     Eu reafirmo:- Sempre amarei a Igreja Presbiteriana! 
               (Sione Rocha – SAF de Célula Mater -Cabo Frio) 

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

                                                                                                    

 

PORQUE SOU MISSIONÁRIO? 

Sou missionário porque eu sou um cristão. “Todo cristão ou é um missionário ou é 
um impostor” (Charles Spurgeon).  

Sou missionário porque eu tive um encontro com Cristo. Eu sou fruto de missões. 
Aquele que não ama missões é possível que nunca tenha encontrado Cristo. 

Sou missionário porque eu amo a Deus. Se você diz que ama a Deus, mas não tem 
visão missionária, então você precisa reavaliar seu amor por Ele. 

Sou missionário porque missões é uma evidência de que estou cheio do Espírito 
Santo. “…Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis 
minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até 
aos confins da terra” (At 1.8). 

Sou missionário porque eu não sou um traidor. O único dos apóstolos que não foi 
missionário veio a ser um traidor.  

Sou missionário porque missões não é uma opção. Missões nunca foi uma obra 
opcional, que um crente pode ou não fazer. Também não é uma especialização 
exigida de uns poucos crentes. Em vez disso, é um pré-requisito ordenado a todos 
os cristãos. 

Sou missionário porque eu vou prestar contas a Deus. Uma coisa me preocupa 
muito: o fato de que cada crente prestará contas se e de como pregou o Evangelho 
aos perdidos. Isso me leva a crer que quem não prega o Evangelho pode estar indo 
para o inferno.  

Sou missionário porque fazer missões é um grande privilégio. Charles Spurgeon 
disse ao seu filho: “Meu filho, se Deus te chamou para ser missionário, eu ficaria 
triste ao ver-te ser reduzido a um rei”.    (autor desconhecido) 

SAF-Botafogo (1906-2017) 
111 anos auxiliando 

Agosto 2017 



AGENDA DE SETEMBRO 
Dia 7 – a partir de 9 horas – Festa do INPAR 
Dia 24-  Almoço (SAF) –   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 Vera Villon, Presidente do Trabalho que ajuda a 
Missão Caiuá no Rio de Janeiro, para falar na Plenária de julho . Ela nos 
mostrou que « O Pouco nas mãos de DEUS torna –o o suficiente para que o 
impossível seja feito. » A Missão Caiuá existe há mais de 80 anos e este 
Trabalho de apoio e ajuda está completando, em agosto, 35 anos. Elenice 
Arruda é a representante de nossa Igreja no Trabalho. Você pode ter mais 
informações de como ajudar falando com ela. 
 

 

 PROJETO DANDO AS MÃOS 

O Projeto Dando as Mãos foi uma iniciativa da Federação Rio para ajudar a 
Congregação Presbiteriana de São Miguel em Seropédica, com Evangelização 
e Ação Social. Sob a coordenação da Presidente da Federação Dora Vargas, 
foram montados diversos tipos de atendimento à comunidade local. A 
Secretária Sinodal e Sec de espiritualidade da Federação Iracema Maia e 
nossas irmãs  Luzia Veloso e Luzinete saíram às ruas para evangelizar em 
torno da Congregação. A mocidade preparou  um teatrinho para 
evangelização das crianças e jovens. Nossa SAF Participou ativamente com 
nossas irmãs Laodice cortando cabelo (foram mais ou menos uns 30), 
Solange ficou na recepção entregando kits de beleza, enquanto um grupo de 
mulheres acompanhava nossa sócia e Secretaria Presbiterial Elenice Arruda 
fortalecendo o trabalho em oração. Nossa SAF colaborou com uma caixa de 
Bíblias e peças novas para o Bazar e Brechó. Ainda houve momentos de 
Assistência Jurídica, cuidados de Enfermagem com verificação da pressão 
arterial e glicemia e Artesanato ensinando a fazer caixas. Foi muito 
gratificante ver a alegria das pessoas que ali chegavam, e também as que 
ganharam Bíblias. Fomos muito bem acolhidas pela Congregação, que nos 
ofereceram um café da manhã e prepararam um delicioso almoço. Tudo 
para honra e gloria do nosso Deus. (Notícias dadas por Solange Nascimento 
e Ana Paula D’Elia [da SAF Tijuca]) 

 

 
Aniversariantes de julho 

MARLY VICTÓRIO 19/08 

MARCIA SEVERINO 31/08 

 
  "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, Maria de Jesus e Adilsa. 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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