
Para Pensar
O GATILHO DA ARMADILHA

Mt. 18:08-09

Nós gostamos de ler coisas boas na Bíblia. Mensagens de conforto; de esperança;
que confirmem nossas atitudes; mensagens de perdão, graça e misericórdia. Sentimo-
nos desconfortáveis com leituras que nos responsabilizam; nos cobram; se coloquem
como um espelho diante de nós.

A princípio, não há nada errado com isso – somos assim. Contudo, sabemos que, se
não somos checados e/ou confrontados, tendemos a nos acomodar em nossa forma de
pensar e no jeito que agimos e reagimos. Precisamos de elementos norteadores para
nossa existência. Nossa vida em nossas mãos nos conduz para a morte.

O texto de hoje é uma mensagem de confrontação. Você pode lê-lo de diversas
formas. Quero destacar apenas duas.

Primeiro, você precisa ler este texto do ponto de vista pessoal. É para você. No
resumo, podemos dizer que para escapar do juízo de Deus, vale a pena qualquer sacrifício,
toda e qualquer renúncia.

Aprendemos que há consequência para a falta de disciplina pessoal. Não podemos
agir apenas baseados em nossas vontades, instintos e emoções. Viver assim, produz
escândalos. O termo escândalo tem como exemplo de significado o seguinte: Imagine
uma armadilha ou arapuca montada para pegar um animal – uma ratoeira, por exemplo.
Pois, escândalo é aquele queijo colocado sobre a mola que irá prender o rato – o gatilho da
armadilha.

Portanto, tudo aquilo que serve de gatilho para que você seja aprisionado, caia na
armadilha ou fique preso na ratoeira sórdida do pecado precisa ser cortado, abandonado e
arrancado. O gatilho da armadilha traz prisões eternas. Eterno para o judeu é aquele tipo
de castigo que só Deus pode dar.

O gatilho da armadilha nos aprisiona no inferno de fogo. No grego, essa expressão é
Geena de Fogo. Geena era um vale perto de Jerusalém considerado maldito. Ali os judeus
sacrificaram ao deus Moloque. Posteriormente, se tornou no incinerador de Jerusalém.
Era a lixeira. Tudo que era inútil era jogado ali.

Neste sentido, o castigo de Deus é para aqueles que são inúteis; para aqueles que
não têm nenhuma contribuição a dar; para gente que não avança na vida, vive de freio
de mão puxado. A inutilidade leva ao desastre e a destruição.

Segundo, você pode ler esse texto lembrando que ele está no contexto do cuidado
necessário com as crianças. Aí, você precisa ler este texto lembrando que se há alguma
má influência, um mal exemplo, uma conduta que sirva de “gatilho da armadilha” para
que crianças sejam aprisionadas; neófitos sejam desviados; a inocência seja perdida;
produza afastamento de Deus – precisa ser extirpado!!

Aquele ou aquela que for ocasião para o tropeço de alguém precisa ser extirpado.
Mas, que tal começar a pensar em não ser o gatilho da armadilha?

Rev. Cid Caldas



O QUE DEUS ESPERA DE MIM?

Marilyn Adamson

E quanto ao que Jesus diz sobre “obedecer a tudo o que eu lhes ordenei”?

A maneira certa de viver — a maneira pela qual você terá uma vida mais abundante,

como Jesus havia dito, e ficar mais facilmente convencido do amor dele por você — é

fazendo o que ele diz. Jesus disse: “Se vocês obedecerem aos meus mandamentos,

permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu

Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria

esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa”. (João 15.10,11) Ele quer que você

viva de acordo com o que ele diz que é certo e, assim, experimente o seu amor e tenha

alegria em ser cristão. A maneira de obedecer aos mandamentos dele é confiar nele à

medida que ele for dando a você esses mandamentos.

Então, quando me deparo com um versículo na Bíblia onde Deus diz “Faça isto...”, eu

imediatamente digo a Deus: “Boa ideia. Eu quero que minha vida o agrade e peço que

você produza isso em mim por meio do seu Espírito Santo. Dá-me a capacidade de obedecê-

lo dessa maneira. Deus, não há nada de bom à minha espera se eu achar que posso, com

as minhas próprias forças, obedecê-lo. Mas peço que você mude a minha maneira de

pensar ou trabalhe na minha vida da maneira que você achar necessário para que a

minha vida reflita o que diz este versículo”. E então não me preocupo mais com isso.

Depois, talvez, eu copie esse versículo e tente compreendê-lo melhor, reflita um pouco

sobre ele e até o memorize; mas minha fé para cumprir o que esse versículo diz permanece

em Deus.

Ele libertou você das exigências da Lei e agora o convida para descansar nele, depender

dele. Só assim você poderá desfrutar completamente da intimidade de conhecê-lo.

“Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a Lei, por meio do corpo de

Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que

venhamos a dar fruto para Deus.” (Romanos 7.4)

“Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da Lei, para

que sirvamos conforme o novo modo do Espírito...” (Romanos 7.6)

“Porque o fim da Lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê.” (Romanos 10.4)

“Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé

lhe é creditada como justiça.” (Romanos 4.5)



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.

ALMOÇO NO PRÓXIMO DOMINGO
Dirigidos pela UMP, teremos nosso

almoço comunitário no próximo domingo,

dia 29 de setembro após o Culto Matutino.

A excepcionalidade do domingo foi uma

solicitação da diretoria da UMP para

resolver problemas logísticos. Você pode

garantir seu estrogonofe fazendo sua

inscrição ainda hoje. Fale com o Diác.

Felipe Silveira, Aline Silveira, Julia

Marques ou Verônica Raner.

CONVOCAÇÃO DA SAF PARA
INDICAÇÃO DE NOMES
Hoje dia 22, às 16hs haverá a Plenária
da SAF em que serão indicadas aquelas
que irão servir ao Senhor no ano de 2020.
Você que é membro da SAF não pode
faltar. Que Deus coloque no coração de
todas as sócias o desejo de servir e que
orem ao Senhor falando como o profeta
Isaías: “Eis-me aqui Senhor, envia-me
a mim”!

WORKSHOP GASTRONÔMICO
Mas programações da Igreja você come
uns biscoitinhos salgados deliciosos e
pergunta: quem fez? Onde compra? Pois
bem, você vai ter a oportunidade de
aprender a fazê-los. No sábado, dia 28 de
setembro, às 14hs, a nossa irmã Mariane
Vilela Torres Chagas vai nos ensinar a
fazer esses acepipes!!!

O DIA DA CRIANÇA SE APROXIMA
Vamos celebrar o dia da criança no
domingo, dia 06 de outubro. Receberemos
o Secretário Geral do Trabalho Infantil
da IPB, Rev. José Roberto Rodrigues
Coelho e, seguramente nosso
Departamento Infantil nos trará
surpresas. Será um dia de gratidão pelas
nossas crianças. Pais, atenção para a
data!

ACAMPAMENTO DA IGREJA
Já estão abertas as inscrições para nosso
acampamento. Será nos dias 19 e 20 de
Outubro, no Acampamento Myron Clark
da ACM que fica em Araras. O lugar é
lindo, aprazível e nos convida a
comunhão e diversão. As crianças terão
preços diferenciados. É claro que é aberto
para toda as Igreja. Faça já sua inscrição
e parcele seu pagamento, caso seja
necessário. Quem está coordenando é a



Mocidade. Procure um dos irmãos para
fazer sua inscrição: Diác. Pedro Rocha,
Julia , Diác. Felipe Silveira, Aline
Silveira ou Verônica Raner. Teremos
três tipos de estadia:

Alojamento = 170,00
Chalé = 200,00
Apto Convenções = 230,00.
Preços diferenciados para crianças.

REUNIÃO DE ORAÇÃO ÀS QUARTAS-
FEIRAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs as
senhoras se reúnem aqui na Igreja para
orar. É um trabalho da SAF aberto para
toda a Igreja. Dê uma passada aqui e
venho orar e compartilhar orações. Essa
reunião dura exatamente uma hora.
Você vem, derrama sua alma diante do
Senhor, é abençoado (a) e volta para seus
afazeres. Bênção não tem medida e vale
o esforço.

MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO
O Conselho da Igreja sensível ao apelo
de irmãos que tem tido dificuldade em
trazer seus dízimos e ofertas tendo em
vista o fechamento da agência bancária
perto daqui, adquiriu uma máquina de
débito para facilitar a entrega de dízimos
e ofertas. Esta máquina está localizada
na entrada da Igreja sob a administração
da Junta Diaconal. Se você desejar
utilizá-la, se dirija a um dos diáconos,
faça sua contribuição diretamente na
conta da Igreja, retire o recibo, coloque
num envelope e consagre ao Senhor no
momento do ofertório. Somos um povo
fiel a Deus!

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 28
de setembro, sábado, às 08h30min Se
você deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe não está
na hora de você tomar essa decisão.

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: Alfredo Nucci,

Cidelviro Almeida Caldas, Claudia

Giordano Barbosa, Clemente Fontenele

(filho da Natália) Eliane Cristina Soares,

Jaira Botelho Moura, Marcos Muniz,

Maria Aparecida (mãe Diác. Jorge

Sarito), Naly Miranda (idosa), Peggy

Barbetta Soares, Rogério dos Santos Gil

(saúde), Stila Borges Coelho de Sousa e

Thor Barros.

3. PROBLEMAS FAMILIARES;

4. MISSIONÁRIOS;

5. OUTROS MOTIVOS;

6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Dia 23: João Marcelo Marques de

Andrade (2568-5501); Dia 24: Alfredo

Martins Nucci (2295-8409); Dia 27:
Rosimary Rodrigues Bezerra Soares



(3083-9109); Dia 28: Marcelo Victório de

Araújo Costa (2293-2066), Francisco

Campos Guedes (2542-2149), Maria

Clara Lacerda Salviano Piragibe (SP),

Ana Lucia Paredes Pina Caldas (2565-

7151), Gabriela Ribeiro Rodrigues (EUA),

Eduarda Pina Cantaluppi Mello (SP).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em nossa

Igreja no domingo passado nossas irmãs

Eliane Salek, Elza Rosa de Souza, Ildikó

Szendrodi, Jéssica Marins, Manuella

Fernandes Magaldi (Menor), Maria

Aparecida Rodrigues, Nilza Dutra Pinz e

Yara Mendes Ribeiro. Que Deus as

abençoe e que possamos vê-las outras

vezes.

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: Mario Filipe
Diáconos: Jorge Sarito, José Baía e Marco
Aurélio
Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e
Sônia Leite
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa
Música: Manhã: Quarteto 4Cantos/ Inês
Jarque
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra. Sulamita Rocha
e Enf. Silvania
Som: Lucas Feitosa

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Eduardo Gouvêa
Diáconos: Marco Aurélio, Aureliano
Dutra e Leonardo Medeiros.
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro,
Deuzélia Dutra
Noite: Afia Mendes e Sônia Leite
Música: Manhã: Elzi Scliar/ Inês Jarque
Noite: Eterna Mocidade
Assistência Médica: Dr. Mário Filipe e
Enf. Célia Caldas
Som: Paulo Nascimento

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 - Órgão

Saudação e Acolhimento
16 NC –  Louvor a Deus
Oração de Adoração e Louvor
350 NC - A Palavra da Vida

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 113
71 NC – Perdão

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4Cantos: “Vem morar, Jesus”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

162 NC – A Voz de Deus
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos: “Há um doce espírito
aqui”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

289 NC - Quem Irá?
Bênção
Tríplice Amém
Quarteto 4Cantos: “O nome Cristo”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Oceanos

Saudação e acolhimento

Cântico: Somos um

Oração de adoração e louvor

Cântico: Deus de detalhes

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 125

Cântico: Casa favorita

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Eu vou construir

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Se não fosse teu amor

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Aperte a mão

Bênção

Amém quíntuplo

Cântico: Ele continua sendo bom



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 nº33– 22 de setembro de 2019                                                                                                                                            

                      PESSOAS E FORMIGAS  
               “ Não tendo ela chefe, nem oficial,nem comadante, no estio, prepara o seu pão,  
                                 na sega, ajunta o seu mantimento.” Provérbios 6:7-8 

    “É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia ;  
a noite vem , quando ninguém pode trabalhar.” João 9:4 
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1906-2019 

           Tiana era rápida e forte! Trazia as folhas, de duas em duas, para dentro do 
formigueiro e logo voltava para buscar outras. Era o jeitinho dela, mais agitadinha. 
Diferente da sua irmã Sebas que também trabalhava, num ritmo diferente, mas com o 
mesmo objetivo. Juntar comida no formigueiro durante a estação mais firme, porque , 
quando caíssem as chuvas ,ou quando chegasse o frio, elas teriam que ficar mais 
protegidas e quietinhas em casa.  
            Naquele ano o inverno foi rigoroso. Se elas não tivessem se preparado, se 
não tivessem trabalhado bastante no verão, se tivessem deixado de carregar as 
folhinhas para dentro do formigueiro... Se tivessem deixado para depois...  
 
             Quantas coisas a gente deixa pra depois, não é?  
             Dudu! Vem guardar a meia! Depois, mãe! Nina! Dá uma arrumadinha no 
quarto! Depois, mãe!  
             Tudo pra depois. E às vezes, o depois não chega nunca. O mais grave é 
quando a gente deixa prá depois as coisas de Deus: ler a Bíblia, fazer oração, 
estar na igreja, participar da Escola Dominical. 
              Uma vez Jesus estava caminhando e viu um cego de nascença. Como 
Filho de Deus, Ele sabia todas as coisas, então sabia que ia encontrar com 
aquele homem. Mas os que estavam com Ele, não sabiam e, em vez de 
perceberem que um cego precisava de ajuda naquele momento, eles 
começaram a fazer perguntas para Jesus. Entenderam?  
             O cego precisava enxergar. Simples assim. Era a urgência desse caso. 
Mas, em vez de entenderem isso, em vez de perceberem o que precisava ser 
feito, deixaram para depois das perguntas.  
             Jesus percebeu e antes de fazer o milagre ensinou que precisamos 
fazer a obra de Deus enquanto é dia, ou seja, não deixar pra depois, não ficar 
deixando o tempo passar. Se você quer contar de Jesus para seu amigo na 
escola, conte. Se você quer chamar um visitante para vir com você na Igreja, 
chame. Se você quer ser amigo de Deus, seja hoje!            
                                                                     Beijinhos, tia Ilda  
(saiba mais em Provérbios 6:6-11/ João 9:1-12 )                                                                                                                                                                                                                                          
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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 : 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 CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis) 
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar, 
e andando pelo caminho( bis) 
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é grande , muito 
 especial !!  Vamos dizer isso a Ele?Quem quer orar?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de setembro– Salmos 96:1-4  
 

5-Versículo do mês de setembro para memorizar:  

   “Filhos , obedecei a vossos pais no Senhor,  

       pois isto é justo.” Efésios 6:1  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos agradecer 
 a Deus pela semana e pedir que esteja conosco sempre. 
 Vamos agradecer  pelos pais. 
Também vamos orar pela vida dos aniversariantes  
de setembro.  
 
7-Mensagem – Tio Indiomar  
 

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- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de setembro 

     "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 JÚLIA GRAMMÁTICO ( BERÇÁRIO/ CORDEIRINHOS) 01/09  

JOÃO BENINCASA STALLONE DE LIMA 03/09 1 ANO 

DAVI BENINCASA STALLONE 05/09 8 ANOS 

OLÍVIA DOS SANTOS HERINGER 13/09 11 ANOS 

TIAGO SZENDRODI DOURADO TEIXEIRA 14/09 9 ANOS 

PILAR BARREIRO BARBOSA  14/09 10 ANOS 

TIA ALINE SILVEIRA ( BERÇÁRIO/ CORDEIRINHOS ) 19/09  

TIA ANA LÚCIA CALDAS ( SEMENTINHAS DE JESUS) 28/09  



SAF EM AÇÃO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
           É PriMAvErA... vAMOS vivEr cOMO AS FlOrES
                    “Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales”
                                        (Ct 2:1)

 É Primavera!
Viva como as flores!
O lírio nasce no esterco, entretanto

é puro e perfumado, extrae do adubo
malcheiroso tudo que lhe é útil e saudável,
mas não permite que o azedume da terra manche
o frescor de suas pétalas.

Não é sábio permitir que os erros e defeitos dos outros a
impeçam de ser aquilo que Deus espera de você.

Viver como as flores, é não focar nos erros alheios, justificando
assim sua insatisfação com a vida e as circunstâncias:  tire a boa parte
do adubo que chega até você.

 Seja uma flor cujo aroma é agradável aos que estão ao seu
redor;  seja como as rosas que não falam, que simplesmente exalam o
perfume que brota de suas pétalas.

Não deixe que seu foco esteja no adubo.
Em 2 Coríntios 2:15 diz : - Porque nós somos para com Deus

o bom perfume de Cristo... nossa essência é Jesus Cristo, a Rosa de
Saron, o lírio dos vales (Cântico 2:1).

Essa comparação acontece através da ideia de beleza e perfeição
atribuída a Jesus, sendo feita uma analogia com a rosa, a mais bela e
perfeita dentre as flores do Vale de Saron.

(continua)

cHEGOU A PriMAvErA
Na SAF  BOTAFOGO, a PRIMAVERA se antecipou e chegou no

dia 14 de setembro.
Sob a coordenação do Deptº Leonete Martellota, tivemos, nesse dia,

uma agradável tarde em que recordamos o tempo de infância (brincamos de
roda), cantamos lindas canções que falavam de flores e primavera, nos
confraternizamos e saboreamos um lanche SUPIMPA, que teve até sorvete!

Compareceram 43 pessoas.
 Estavam presentes nossos pastores Rev. Cid Caldas, que foi o

mensageiro e o Rev. Diego Stallone.
Registramos também a presença de Andrea Martelotta, filha de

Leonete.
Agradecemos a cooperação de todos e, em especial, de Aurea

Madeira, Felipe  Silveira, Mariane & Eduardo Chagas. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A MúSicA dE JUliO dE OlivEirA

   No sábado 14 de setembro, 19h00, aconteceu esse  maravilhoso
momento cultural, que foi idealizado por Eulita Rufino Martins, com
solistas, duetos e música coral.
              No site: http://juliodeoliveira.com.br temos acesso a todas as suas
músicas.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NOSSAS PrÓXiMAS ATividAdES
setembro
  28- workshop gastronômico de 14h às 18h.
outubro
   10 - workshop com a participação das crianças do Dep. Infantil
   17- almoço  de adesão pelo aniversario da Presidente às 12h no
Restaurante Culinare, Rua da Passagem, 64. Confirme sua presença
com Elenice Arruda.
    27 - Almoço e Plenária. Apresentação das chapas para Presidente
    31- Dia da Reforma Protestante

dEUS AMA A QUEM  dÁ cOM AlEGriA
Entregue até outubro, com alegria, sua Contribuiçao Anual

 à coordenora de seu departamento.
Sua contribuição de, apenas R$ 29,94, abençoará ricamente

o Trabalho Feminino da IPB
(Federação Rio, Sinodal Rio e Nacional)



O bom perfume influencia sem alarde, não grita, ele penetra, não
fala, mas se impõe, atrai as pessoas e é envolvente, torna o ambiente
agradável.

Uma vida agradável e piedosa é uma vida que atrai outros a Cristo.

Glaucia Lessa Heier Galindo
Secretaria Sacola do Amor

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ANivErSAriANTES dE SETEMbrO

    20 -Laodice Maria de Macedo
    28 - Ana Lucia Paredes Pina Caldas
        Que suas vidas sejam uma luz.
        Que brilhem hoje e sempre pra Glória de Jesus!

   * SAF bOTAFOGO & MiSSÕES
O Cofrinho Missionário, recebido da Nacional, aguarda sua

oferta. O total arrecado será enviado  aos  missionários da JMN e APMT
como presente de Natal do Trabalho Feminino da IPB.

     * SAF bOTAFOGO & ESPiriTUAlidAdE
Vivenciem o  tema da SAF Botafogo em 2019: “Orando em todo

o tempo”  e venham  partificipar da Reunião Semanal de sua SAF.
Dia?    Toda quarta-feira
Hora? 15h00/16h00
Local? No Templo

   * SAF bOTAFOGO & TAlENTOS/dONS
Toda terça-feira, de 09h00/17h00, você tem a oportunidade de

desenvolver e colocar  seus talentos a serviço do SENHOR.

     * SAF bOTAFOGO & AÇÃO SOciAl
                       Sacola do Amor

Agradecemos a cada uma que têm mantido seu compromisso em
dia a fim de que possamos continuar  abençoando vidas
                        Enxoval do Bebê

Através de sua oferta de amor temos alegrado e abençoado o
coração de pais que aguardam a chegada de seus filhos, inclusive 2
enxovais irão para o povo indígena, através do Trabalho, aqui no Rio, da
Missão Caiuá.
                       Kit  para Crianças do INPAR

Os 4 Departamentos de nossa SAF contribuíram para que
entregássemos à MATERNAL RIO,  2 kits contendo roupa, calçado,
brinquedo e Bíblia para 2 crianças do INPAR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
iNdicAÇÃO PArA PrESidENTE EM 2020.

Conforme preceitua o Regimento Interno SAF – BOTAFOGO
em seu Art 13º, no Boletim de 08 de agosto de 2019, da Igreja foi feita
a CONVOCAÇÃO para que,  hoje, estejamos indicando nomes
daquela que irá servir ao SENHOR, como Presidente, no ano de 2020.

Ore, indique e lembre-se de que “Deus não escolhe pessoas
capacitadas, mas Ele capacita a quem escolhe”.

SAF EM rEviSTA -  Renove ou faça sua assinatura anual
com Marcia Sathler Pereira. Valor: R$ 24,00.

li E rEcOMENdO

O Dr. Willard foi um teólogo e filósofo cristão
     estadunidense, autor prolífico e reconhecido pela sua

contribuição, sobretudo no campo do discipulado cristão.
Muitas de suas obras enfatizaram a busca da vida que Cristo

propôs a cada um dos seus filhos.
Neste A Conspiração Divina, Willard nos lembra (e nos

explica) que a Fé e a Vida Cristã não são utopias, ideais inatingíveis, que
Cristo nos apresenta como “boa moral”; ou para uma simples reflexão.

 Não! Através dos seus dez capítulos, o autor disserta sobre a
vida eterna (que jácomeçou), o pecado e seus efeitos em nossa vida, a
presença de Jesus Cristo no mundo e, num dos textos mais
impressionantes a este respeito, no capítulo 4, o autor fala sobre as Bem-
Aventuranças, e em como vivê-las hoje. Até chegar à ressurreição e
restauração de todas as coisas, nossa esperança, no Novo Céu e da Nova
Terra.

No fim das contas, o desejo do autor é nos revelar como o
próprio Deus está no controle de todas as coisas,  “conspirando”  para
que O percebamos e vivamos a vida que Ele, o Filho e o Espírito Santo
conquistaram para cada umde nós.

Por tudo isso e mais, eu LI E RECOMENDO A Conspiração
Divina de Dallas Willard (Editora Mundo Cristão)

Rev. Diego Stallone

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


