
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
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

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.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 3º Sábado, às 18h, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues - 2º andar

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 - 2017

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Faustino do 
Nascimento Filho, Joaber Manhães Sales, Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques 
Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega 
(Emérito), Michel Beltrão Jarque, Pedro Silva de Moraes Rocha e Rogério de Andrade.

Crianças: Orientadores: Ilda Marques Andrade e Indiomar Crosoé de Oliveira Selau
   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 

Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, Pb. André Ricardo de 
Almeida Ribeiro, 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 e Elenice Arruda.
  Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa e Lígia Portes 
Santos.
   Fundamentos da Fé Cristã - 1º andar :: Orientadores: Gilson Passos de Oliveira e Pb. 
José Vicente Ambrósio de Melo

Domingos, de 9h30min às 12h, no 3º andar
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 18h no Salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues

Jovens: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales, Faustino Nascimento, Luzia 
Velloso, Julia Marques e Tagore Martins.



Para Pensar
COMO INTERPRETAR A RELIGIÃO

Mt 15:01-09

Chegamos a um ponto no Evangelho de Mateus cuja passagem não é muito
conhecida ou reconhecida. Contudo, é um ponto central na pregação de Jesus e
precisa ser refletida por todo aquele que se diz discípulo Dele.

Aqui estamos diante de um duro enfrentamento entre Jesus e a ortodoxia
judaica. Aqui não é um choque entre pessoas. Não se trata de Jesus enfrentando
fariseus, por exemplo. O tema aqui é a interpretação que se dá a religião.

Preste atenção porque isso ainda hoje é muito importante. Qual conceito
se tem das exigências de Deus.

O enfrentamento começa tratando da concepção do que é ser puro e impuro.
Isso não tem a ver com ser uma pessoa asseada, com limpeza exterior. Ser impuro
na fé judaica significava encontrar-se em um estado em que a adoração e a
proximidade de Deus eram impossíveis.

Tornar impuro era algo que acontecia se o fiel tocasse em alguma coisa ou
alguém que, segundo a Lei, era impura (por exemplo: tocar um porco, corpo de um
morto, mulher menstruada, etc.). a impureza era considerada transmissível como
uma doença infecciosa.

É verdade que este conceito não é exclusivamente judeu, outras religiões
pensam assim também.

Contudo, é preciso entender que não há nada moral nisso. Mas, este conceito
está arraigado na cabeça das pessoas. Quer exemplos?

Há pessoas que ainda acreditam que coisas como um trevo de quatro folhas,
ou um amuleto, ou um gato preto, trazem boa ou má sorte. Há pessoas que
acreditam que se deixarem a Bíblia aberta na sala de casa, vai livrá-los de todo
mal.

Não vou finalizar este tema neste editorial, vou continuar o assunto, mas é
importante que você reflita se você tem vivido uma religião assim. Que crê que
objetos e pessoas podem lhe tornar impuro e afastá-lo da comunhão com Deus ou,
quem sabe, acredita que há poder “espiritual” em coisas e pessoas para lhe trazer
“coisas boas” ou livrá-lo de “coisas más”.

Jesus está confrontando esta ideia equivocada e mentirosa de religião.
Talvez, hoje devamos falar sobre uma ideia equivocada de cristianismo que
abençoa lenços e toalhas; que unge copos de água; que veem poder em produtos
vendidos extorsivamente por líderes religiosos que pregam de tudo, menos o
Evangelho de Jesus Cristo;

Estamos diante do conceito de religião que acha que o que se precisa é
evitar o contato com certas coisas e pessoas porque são impuras. E, caso isso
aconteça, é só passar por rituais de purificação para se livrar da impureza contraída.

Rev. Cid Caldas



NOMOFOBIA: A DEPENDÊNCIA DO TELEFONE CELULAR. ESTE É O SEU

CASO? - PARTE 3

José Alexandre Crippa
Professor Titular do Departamento

de Neurociências e Ciências do
Comportamento da FMRP-USP

SINTOMAS DA NOMOFOBIA

Portanto, as pessoas com uso problemático do celular apresentam diversos

sinais e sintomas muito parecidos com a dependência de drogas:

1. FISSURA: usa o telefone celular para se sentir melhor, quando está pra baixo.

2. ABSTINÊNCIA:
a) quando não está com o aparelho fica preocupado e ansioso em perder

chamadas ou mensagens;
b) acha difícil desligar o aparelho em situações obrigatórias, como no

avião ao decolar;

3. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS PARA A VIDA:
a) atrasa em compromissos por ficar muito tempo no celular;
b) gasta valores elevados na compra do aparelho e nas contas;
c) ocupa-se demasiadamente com o celular quando deveria estar

fazendo outras coisas;
d) a produtividade no estudo e/ou trabalho reduz como resultado direto

deste padrão de uso do celular;
e) recebem mais multas de trânsito.

4. PERDA DE CONTROLE:
a) os amigos ou familiares reclamam do padrão de uso do celular,

podendo atrapalhar os relacionamentos;
b) permanece conectado ao celular por períodos muito maiores do que

gostaria;

5. TOLERÂNCIA:
a) aumento progressivo no tempo que fica usando o celular;
b) incapacidade de gastar menos tempo usando o aparelho.

Continua...



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo
é uma comunidade de pessoas que
estão sendo transformadas em
todas as esferas da vida por Jesus
Cristo. Compartilhamos o amor de
Cristo, cuidamos uns dos outros e
servimos 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.

UM DOMINGO ABENÇOADO
Deus nos abençoou sobremaneira
no domingo passado. Os cultos
contaram com presença
significativa. A Palavra de Deus foi
ministrada. Nos assentamos à mesa
do Senhor nos dois cultos pela
manhã. Tivemos um delicioso e
primoroso café da manhã. A
decoração do Templo refletiu o
tempo de páscoa. No Culto
Vespertino a mensagem foi trazida

pelo Coro Marcello Ganter através
da Cantata “Rei de Amor”. Foram
momentos inspirativos e de
profundo enlevo espiritual.
Registramos a gratidão a Deus pelo
trabalho realizado pela Comissão
de Comemorações, pelo nosso
querido Ricardo Albuquerque, pelo
Coro Marcello Ganter pela
presença da Igreja e visitantes.

AGO - ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
Está convocada pelo Conselho da
Igreja para reunir-se
ordinariamente hoje, dia 28 de
abril, das 18h às 20h, a fim de
ouvir, para informação, o Relatório
do Movimento da Igreja em 2018,
tomar conhecimento do
orçamento para o ano em curso e
eleger Secretário de Atas. Você que
é membro da Igreja precisa estar
presente.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
É hoje, após o Culto Matutino
teremos nosso tradicional almoço.
Este mês é coordenado pela UPH.
Você precisa fazer sua inscrição,
pois há poucas vagas.

PLENÁRIA DA SAF
Hoje, às 16h no Salão Rev. Miguel
Marque Rodrigues. Este é um
abençoador trabalho voltado para
o público feminino. Portanto, você
é gentilmente convidada a fazer
parte.



REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL
Hoje, às 16h30min na sala dos
adolescentes no 3º andar.

CHÁ DAS MÃES
A SAF está promovendo um chá
para celebrar o dia das mães. Será
no dia 11 de maio, às 15h, valor $
15,00. Procure a Solange Ribeiro
ou Elenice Arruda para adquirir sua
entrada. Nesta oportunidade haverá
um pequeno bazar também.

MISSÃO CAIUÁ PROMOVE 10
JORNADA GUATECA
Tema: SUICÍDIO E O EVANGELHO
Palestrante: Rev. Tiver o Gomes
Dia: 30 de abril - Horário:
9h30min/15h00min - Local:
Igreja Presbiteriano do Rio de
Janeiro.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 01 de junho, sábado. Se você
deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe
não está na hora de você tomar
essa decisão.

VAMOS ORAR?
Todas as quartas-feiras, às 15h,
aqui na Igreja temos uma hora de
oração. Considere ganhar este
tempo passando aqui pela Igreja.

REUNIÃO DE ORAÇÃO
Todas as terças-feiras, começando
às 19h, nossa igreja, sob a

liderança da UPH, se reúne para
orar. Nesta oportunidade oramos
por nossas vidas, pelos nossos
pedidos de oração e uns pelos
outros. Você é convidado para vir
ter comunhão e colocar diante do
Senhor as suas petições.

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: Claudia
Giordano Barbosa, Eliane Cristina
Soares, Eunice Paredes Pina,
Ivanete da Silva de Carvalho, Jaira
Botelho Moura, Marcos Muniz,
Maria Aparecida (mãe Diác. Jorge
Sarito), Naly Miranda (idosa),
Peggy Barbetta Soares, Renata
Michel Machado (sobrinha da
Maria Emilia Cardoso), Rogério dos
Santos Gil (saúde), Stila Borges
Coelho de Sousa e Thor Barros.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Zenir Carolina de Castro
Monfredo (2275-3028),Dia 30:
Michele da Silva Lisboa (2543-4148);



Dia 02: Helena Arruda Lenz Cesar
(3251-3554),Zenilda Dias de Araujo
(3083-4410); Dia 03: Cláudio Rufino
Martins (2548-8555), Lucas Caldas
Soares da Silva (Canadá); Dia 04:
Dáurea Gramático (2543-4893),
Vinícius Amorim Dutra (3083-7677),
Giovana Romeu da Silva Pontes
(2568-2932).

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.

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.

CONTRIBUIÇÕES PARA A
IGREJA

Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9
IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Vitor Camarinha

Diáconos: Leonardo Medeiros,Pedro Rocha e

Felipe Silveira

Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sônia

Leite

Noite:  Solange Ribeiro e Ana Benincasa

Música: Inês Jarque/ Quarteto 4 Cantos

Noite: Grupo Kaleo

Assistência Médica:Dra. Sulamita e  Enf. Afia

Mendes

Som: Lucas Feitosa

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: André Ribeiro

Diáconos: Fábio Severino, José Baía e Faustino

Filho

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Afia

Mendes

Noite: Marcia Nóbrega e Ana Benincasa

Música: Stella Junia/ Coro Marcello Ganter

Noite: Stella Junia / Coro arcello Ganter

Assistência Médica:Dr. Mário Filipe e  Enf.

Afia Mendes

Som: Marcos Victorio

Domingo

09h30min - Escola Dominical

10h30min - Culto ao Senhor e 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



Culto Matutino

Acolhida e Adoração

Momento de silêncio
Prelúdio: Quarteto 4Cantos: “Lugar de paz”

Saudação e acolhimento
62 NC – Hino de Gratidão
Oração de adoração e louvor
30 NC – Providência de Deus (na criação)

Contrição

Leitura Alternada: Salmo 118:15-29
71 NC – Perdão
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4Cantos: “Deixa o Salvador”

Aniversariantes da Semana

Consagração

Entrega de Dízimos e Ofertas
320 NC – Brilha no Viver
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

Edificação

Quarteto 4Cantos: “Somos um”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

Despedida

315 NC - Serviço do Crente
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Quarteto 4Cantos: “Coisa Séria”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Digno é o Senhor

Saudação e acolhimento

Cântico: Diante da Cruz

Oração de adoração e louvor

Cântico: Vem aviva

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 2

Cântico: Confiarei

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Oferta de amor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Faça morada

Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Cântico: Até que a casa esteja cheia

Bênção

Amém Quíntuplo

148 NC – Oração Noturna



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 4 nº12 – 28 de abril de 2019                                                                                                                                            

   Deus olha dos céus  
             “O Senhor olha dos céus; vê todos os filhos dos homens; do lugar de sua 
               morada, observa todos os moradores da terra, ele, que forma o coração de  
                                    todos eles, que contempla todas as suas obras.” 
                                                                Salmos 33:13-15 
                                                                     
                                                                   
 
                                                         
                         
 
            
                     
                                                                                                                   

                                                                    
                                                                 

                                                     
 
           
    
  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

             - Estão mexendo na porta da frente... quem será ? Papai e mamãe saíram 
para as compras. Estou sozinho e esse barulho de alguém na porta está me dando 
medo... vou me esconder debaixo da mesa . E vou orar e pedir a Deus que não 
seja nenhum ladrão. Mas... como é que Deus vai me ver , e ouvir minha oração , se 
eu estou debaixo da mesa? Me escondi tão bem que Deus não vai me ver  nem me 
ouvir . Estou com tanto medo... Vou orar assim mesmo, só pra me acalmar, porque 
Deus não pode me ouvir nem me ver debaixo da mesa. “Meu Deus, peço a ti que 
me proteja, me ajude nessa hora. Amem..” 
             - Filhooo!!! Abra a porta. é papai ! Eu esqueci a chave do carro e sua mãe , 
o celular. Abre!!! 
              -Pai!!!! É você!! Você nem sabe, Deus ouve minha oração até quando eu 
me escondo debaixo da mesa!!  
              - KKKKKK !!!! Filhote , não dá pra se esconder de Deus , Ele vê TUDO ! 
TUDINHO!!! 
  
          Não adianta! Deus sabe de tudo! Nada escapa aos olhos vigilantes e 
cuidadosos do nosso Deus. Ele sabe quando estamos tristes, alegres, 
zangados, magoados, e sabe os motivos de tudo isso. Sabe o que acontece, o 
que aconteceu e o que acontecerá, e pode ver todo mundo ao mesmo tempo 
porque é o Senhor de todas as coisas. 
         Nos tempos bíblicos muitas pessoas tinham empregados porque havia 
muito trabalho a fazer. O livro de Gênesis conta a história de uma serva, Agar, 
que fugiu para bem longe, para o deserto porque estava sendo humilhada 
pela sua senhora, Sara. Ela estava sofrendo e orou dizendo: ”Tu és um Deus 
que vê.” Depois disso sentiu o consolo de Deus e voltou para a casa de sua 
senhora. Mas Agar e Sara não se davam muito bem e, um dia Agar precisou ir 
embora novamente, dessa vez levando seu filho, Ismael. Andou sem rumo 
pelo deserto e se sentiu desamparada, sem comida para ela e o filho e quando 
achava que não tinha mais solução para a vida, no meio do deserto, longe de 
tudo e de todos, Deus ouviu a voz do menino, porque tudo ouve e tudo vê. Ela 
achou um poço puderam beber e viver ali por perto.     Bjos, Tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                    

 (saiba mais em Salmos 33:8-22/ Gênesis 21:14-21)                                                                                                                                                                                                                                          
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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!!!  

             Todos são bem vindos no nome do Senhor!!!  
             Estamos alegres com sua presença!  
             Temos algum visitante? 
             Dê um bom dia ao amigo do lado!!  
                       
2-CÂNTICO : A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO ( cd  
Cânticos para garotada/ vol 1/ Marilene Vieira  
A alegria está no coração de quem já conhece Jesus.  
A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus.  
O sentimento mais precioso que vem do Nosso Senhor  
É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia! Amém! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Deus é maravilhoso e enviou seu 
                 filho Jesus para nos mostrar amor.  
                 Vamos dizer a Deus o quanto o amamos?  
                 Quem gostaria de conduzir essa oração ? 
 

4-Leitura Bíblica no mês de abril– Mateus 28:5-8 
 

5-Versículo do mês de abril para memorizar:  

 “Ele não está aqui; ressuscitou como tinha dito.” 

                   Mateus 28:6 

                      
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : O dia está lindo ,  
eu tenho amigos e Deus me ama! Obrigado Deus!! 
Quem gostaria de orar agradecendo a Deus pela vida?  
  

7-Mensagem – Tia Ilda 
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 e Despedida 

                                 Aniversariantes de abril/maio 

           "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 (1 a 12 anos) 
         Coordenadores- Ilda Marques de Andrade e Indiomar Selau 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do maternal (1 a 3 anos- de 9h30min até o final do culto 
matutino) 
UCP- 6-12 anos- desde 9h30min até o término do culto matutino nas 
atividades acima . Oficinas UCP e reunião plenária às 18h- Conselheira – 
Luzia Velloso 
              

TIA GLAUCIA  ( Sementinhas  de Jesus) 05/04  

DANIELA ARRUDA LENZ CÉSAR 12/04 1 ANO 

YAN WERNER SELAU 18/04 2 ANOS 

HELENA ARRUDA LENZ CESAR 02/05 4 ANOS 

BRENDA LA PORTA DE FREITAS SOARES 08/05 11 ANOS 

MARIA CHAVES DO NASCIMENTO 23/05 5 ANOS 

TIA BÁRBARA SATHLER ( Sementinhas) 24/05  

MATHEUS DIAS DE ARAUJO  30/05 11  ANOS 

TIA ISABELLA ( Berçário/Cordeirinhos) 30/05  



SAF EM AÇÃO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PáScOA

A Páscoa teve a sua origem na história do povo judeu;  é uma
antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do
cativeiro no Egito, aproximadamente em 1280 a.C.

Além de comemorar a libertação dos judeus e sua formação como
o povo do Deus único, com uma religião e um destino comuns, significa
a ressurreição de Jesus.

A palavra Páscoa provém do termo hebraico pessach, que
significa “passagem”... Passagem como um caminho para uma vida nova,
transformada, renascida... Um novo recomeço onde possamos viver
intensamente a compreensão, a solidariedade, a fraternidade autêntica, a
generosidade, o estender as mãos... palavras com profundo significado e
que expressam o maravilhoso ensinamento de Jesus: “Ama o teu próximo
como a ti mesmo.”.

Buscando no texto bíblico, ela significa duas coisas:
- o ritual ou celebração da primeira festa do antigo calendário bíblico

(Ex 12.11,27, 43,48);
- a vítima do sacrifício, isto é, o cordeiro pascal

(Ex 12.21; Dt 16.2,5-6).
Foi pela morte e Ressurreição que Jesus nos deixou uma

mensagem bem maior do que possamos entender: a de que devemos
renascer a cada instante, a cada amanhecer, em cada momento que
vivemos. Renascer é nascer de novo.

Esse é o tempo de olharmos o mundo com mais atenção e amor
e a Páscoa é o momento ideal, é a nova chance para pensarmos em
mudanças, em renovação, em ressignificação. É ser de novo o mesmo
ser, mas com um coração mais doce, mais suave, mais amoroso, respei-

li   E  rEcOMEndO!

O Rev. John Stott (1921-2011) além de pastor, foi um conhecido
escritor e palestrante anglicano.

Britânico de nascimento, seu ministério teve alcance global.
Autor prolífico, ficou conhecido principalmente por títulos como

“Cristianismo Básico”, “Crer é também pensar” e outros.
Em “Como ser cristão – Um guia prático para a fé cristã”,

Stott oferece tanto a cristãos quanto a não cristãos, de forma didática e
pedagógica, princípios do Cristianismo. Fala sobre  início da caminhada
Cristão, qual é a fé, ou o que creem os Cristãos e, finalmente,  versa a
respeito da conduta dos valores do Cristão.

Excelente seja para  aprofundar o conhecimento a respeito daquilo
que cremos, mas também para presentear aqueles que desejam conhecer o
Cristianismo, mas não sabem por onde começar.

Para quem ainda não conhece, um excelente título para começar a
caminhar com o Rev. John Stott.

Por tudo isso, e mais, eu li e recomendo “Como ser Cristã: um
guia prático para a fé Cristã”, de John Stott (Editora Ultimato, ano
2016)
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

“Mudou o Senhor, a sorte de Jó, quando este orava pelos amigos”
(Jó 42:10)

Venha participar da Reunião de Oração de sua SAF.
                    Dia? Toda quarta-feira.    Local? No Santuário
                                      Horário? de 15h00 às 16h00
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

AÇÃO SOciAl
Abra o seu coração, este mês, e contribua não só para a SACOLA

DO AMOR & ENXOVAL DO BEBÊ, mas lembre-se de dar uma oferta
para Mocambique (com Marcia Severino) e trazer alimentos não perecíveis
para a Igreja Presbiteriana de Paciência, seus membros e os moradores no
entorno.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Dia 1º de junho acontecerá a Sabatina Bíblica:
rEcOnSTrUindO  OS MUrOS

cOM nEEMiAS.
                 Estude o Livro de Neemias & Participe



                AniVErSAriAnTES dE Abril

05 - Glaucia Lessa Heir Gallindo
    09 - Elenice Arruda

14 - Marli Alves Lima Silva
    25 - Vania de Castro Marangone

28 -Zenir Carolina de Castro Manfredo

  ... pois mais um ano passa... A Deus mil Graças dai!
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~..
          MArlY VicTOriO dE ArAÚJO cOSTA

A querida Marly Victorio, além de ser
sócia emérita da SAF Botafogo, agora é BISAVÓ.

Ela recebeu mais esse honroso título com a chegada de Mariah,
que nasceu no dia 26 de março.

Que Mariah cresça como Jesus: em sabedoria, estatura e graça
diante de Deus e dos homens, é a oração da SAF Botafogo.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

              nOSSAS PróxiMAS ATiVidAdES
                    Anote em sua Agenda e,

                         sempre que possível,  compareça!
maio
05 - Comemoração do Aniversário dos Revs. Diego e Miguel.
08 - Reunião do Departamento Maria Azambuja, na casa da coordenadora,
        Cristina Helena Primo.
11 - Chá das Mães e Mini Bazar, 15h00
18 - SAF em Ação no Sábado Legal , horário: 14h00/18h00
26 - Almoço da UPA e Plenária às 16h00
junho
01 - Sabatina Bíblica: “Reconstruindo os Muros com Neemias”.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

 tando as pessoas como elas são e acolhendo-as como irmãos de caminhada.
Celebremos o Redentor do mundo em nossos sentimentos,

pensamentos e atos, pois ganhamos a cada Páscoa, um novo sopro de vida, a
oportunidade de nos transformarmos em seres melhores.

A Páscoa simboliza o Renascimento! É o símbolo vivo de superação,
da revelação da vitória da vida sobre a morte, da confirmação de que podemos
confiar em Cristo e em suas promessas.

Jesus venceu a morte, Ele vive!
Páscoa é tempo de amor, de família e de paz... É tempo de

agradecermos por tudo que temos e por tudo que teremos.
Este eterno milagre que nos encanta é o milagre da vida que o tempo

pascal nos relembra. A Páscoa é Ressurreição. É dia de renascer, começar
tudo de novo. Abandonar tudo o que é velho e antigo e olhar pra frente com
coragem. É um sentimento nos nossos corações de esperança, fé e confiança.

Que neste momento tão especial de reflexão, possamos lembrar-nos
daqueles que estão aflitos e sem esperanças. Possamos fazer uma prece por
aqueles que já não a fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeço,
pois se esqueceram de que a vida é um eterno ressurgir.

Que nossas horas sejam todas pascoais, que nossos dias neste mundo
ganhem um novo significado. É o momento de abandonar tudo o que é velho
e antigo e olhar pra frente com coragem, com Jesus no coração!

Que a Páscoa de Jesus contagie toda a sua vida, seu coração e de sua
família.

Hoje, e todos os dias da sua vida, que essa alegria invada o seu oração
e o daqueles que você ama, irradiando luz para iluminar e fazer brilhar o
mundo em que vivemos, enchendo-o de paz e amor.

Feliz Páscoa!
“Eu sou a ressurreição e a vida.

Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá”.
(João 11:25)

Mary Angela Benford Nucci
sócia do Departamento Darcy Robalinho

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Você sabe quem se opôs a Neemias na  reconstrução do muro?
Leia Neemias 4 e encontrará a resposta.

“Não tenho maior alegria do que esta,
a de ouvir que meus filhos andam na verdade.”

 A missionária Jessica Nascimento Mendes Ribeiro, filha de
nossa Presidente, fez e concluiu, na APEC (Aliança  Pró Evangelização
das Crianças), o Curso de Liderança para o Ministério com Crianças.

Com a conclusão do curso  está apta a Evangelizar Crianças
também através da  alfabetização.

Como estágio, Jessica já retornou a Belém para colocar em
prática com os Ribeirinhos, o que aprendeu
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
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