
Para Pensar
O PROBLEMA DOS HOMENS E AS EXIGÊNCIAS PRÁTICAS

Mt 17:14-20

Curioso olhar para a história e perceber o caráter diferenciador da ação de
Jesus. Conhecemos a história e as realizações de grandes homens e grandes
mulheres que deixaram marcas positivas na história. Gente cheia de altruísmo,
dedicação, esperança e até amor; gente que se deu, que compartilhou e se
envolveu. Mas, só Jesus deixou a glória celestial para enfrentar o problema dos
homens e exigências práticas.

Veja que nessa história, Jesus está de frente a agonia de um pai e o
sofrimento de um filho. Diante desse quadro, Jesus ouve o pai e liberta o filho.
Direto, objetivo e prático, mas cuidado para não perder as lições que este texto
nos traz.

Primeiro uma mensagem para aqueles que são pais. Veja que o pai, apesar
de não ver atendido seu pedido aos discípulos, continua, com fé, pedindo à Jesus
que cure seu filho. Este pai foi além, não se conformou com a falta de cura.
Continuou a clamar por seu filho. Uma fé persistente, que coloca seu filho diante
de Jesus. Para você que é pai ou mãe, Jesus está nos ensinando a não desistir de
nossos filhos, mas também, a ter fé de que Jesus tem poder para curar nossos
filhos. É claro que você precisa entender a palavra no sentido estrito de uma cura
física para um mal, mas também ampliar o sentido para o sentido geral, ou seja,
coloque seus filhos diante de Jesus.

A segunda coisa que aprendemos neste texto é que Jesus desse o monte;
deixa a glória de Deus; a sublimidade daqueles momentos e se envolve no dia a
dia, nas questões dos homens, nas circunstâncias que nos envolvem. Ele está
dizendo que minha vida é importante para Ele. Minhas questões são vividas por
Ele também. O relacionamento de Jesus é empático. Sua vida não é um estorvo
- é importante para Deus.

Barclay nos ensina que “A verdadeira religião implica tanto em encontrar-
se com Deus no lugar secreto como com os homens no mercado”.

A terceira coisa que esse texto atesta é a dificuldade dos homens em
compreender a mensagem e o propósito de Jesus. Mas, aprendemos que Jesus
tem paciência conosco. Ele é Mestre cuidadoso! Ele usa de todas as condições
para nos ensinar, mas atesta que, muitas vezes, somos turvos e tardios em
entender, aprender e viver.

Finalmente, destaca a necessidade da fé – sem fé nada acontece. Não se
engane! Utilizando a figura da montanha removida, podemos entender que só a
fé em Deus pode tirar as montanhas de dificuldades que obstruem nosso caminho.

Rev. Cid Caldas



O QUE DEUS ESPERA DE MIM?

Marilyn Adamson

Como você se tornou cristão?
Quando você se tornou cristão, veja quanta responsabilidade coube a Deus

nesse processo comparado com o que seus próprios esforços realizaram:

· Deus escolheu você antes da fundação do mundo e o chamou para ser dele.
(Efésios 1.4; 2 Timóteo 1.9)
· Deus veio ao mundo por você. (João 3.16)
· Deus morreu pelos seus pecados. (Romanos 5.8)
· Deus se certificou de que alguém explicasse o evangelho para você. (Efésios
1.13)
· Deus se ofereceu para entrar na sua vida. (Apocalipse 3.20; João 1.12,13
· Deus colocou em você o desejo de conhecê-lo e de obedecê-lo. (Apocalipse
3.20)
· Você se voltou para ele e o recebeu.

Deus entrou na sua vida, declarou que você agora está justificado e perdoado,
e o chamou de filho. (João 3.1; Colossenses 1.13,14; Efésios 1.4; João 1.12)

Você se tornou cristão simplesmente ao responder a Deus em fé. E é exatamente
dessa forma que ele quer que você viva a vida cristã — simplesmente respondendo
a Deus em fé. O peso da responsabilidade (e da capacidade) fica com Deus. Talvez
você esteja pensando: “Isso parece bem simples. Onde está o problema?” O
problema é que quase todo cristão tropeça uma vez ou outra nisso. Por quê? Faz
parte da natureza humana achar que devemos alguma coisa a Deus pelo o que
ele nos deu.

É também da natureza humana achar que agora que você sabe um pouco de
Bíblia, agora que você sabe um pouco sobre oração, ou agora que você entende
um pouco sobre falar de Deus aos outros, que esse então é o momento de assumir
a responsabilidade de ser um “bom cristão”. Não há nada que acabará mais
rapidamente com sua alegria de conhecer a Deus.

E se você não chegar a esta conclusão errada de que você deve empenhar seus
próprios esforços para satisfazer a Deus, outros cristãos, infelizmente, serão muito
eficazes em fazer você se sentir culpado e pressionado a obedecer melhor a Deus.

Este artigo (espero) lhe dará entendimento bíblico sobre como viver a vida cristã
sem que você comece a sentir o peso das falsas expectativas de satisfazer a Deus.
Você verá como Deus o ama profundamente e como ele quer que você se relacione
com ele.

(Continua no próximo domingo)



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.

BEM-VINDO PRESB.
ALEXANDRE HENRIQUE
Hoje, nos trará a mensagem da
parte de Deus, o Presb. Alexandre
Henrique. Ele é o Secretário Geral
do Trabalho de Mocidade da IPB.
Está conosco para celebrar o Dia
do Jovem Presbiteriano.
Agradecemos a Deus pela sua vida
e ministério. Seja bem-vindo, meu
irmão.

DIA DO JOVEM PRESBI-
TERIANO
Hoje é celebrado em todo o nosso
país o Dia do Jovem Presbiteriano.
É um tempo especialmente
dedicado para colocarmos os
nossos jovens diante de Deus.
Queremos colocar sua vida, jovem,
diante do altar do Senhor.

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.

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.

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 06 de setembro, sexta-feira, às
19h30min 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,

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 30: André Brochado Severino

da Silva (MG), Verônica Cruz

Soares da Silva Raner (2268-

4680); Dia 31: Marcia Brochado

Severino da Silva (2281-4468),

Pedro Assunção de Abreu (2538-

1392);

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: Esequias Sales

Diáconos: Michel Jarque, Pedro Rocha e Joaber

Sales

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.

Renata

Som: Lucas Feitosa

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Vitor Camarinha

Diáconos: Marco Aurelio, Jorge Sarito e

Aureliano Dutra

Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Afia Mendes

Noite: Márcia Nóbrega e Ana Benincasa

Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/ Stella

Junia

Noite: Coro Marcello Ganter/ Stella Junia

Assistência Médica: Dr.Mario 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 - Órgão

Saudação e Acolhimento
22 NC – Os céus proclamam
Oração de Adoração e Louvor
191 NC - Rio da Vida

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 117
111 NC – Comunhão Divina

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4 Cantos: “Vem a nós”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

154 NC – Segurança e Paz
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4 Cantos: “Ao Deus de Abrão
louvai”
Mensagem: Presb. Alexandre Almeida

DESPEDIDA

303 NC - Pendão Real
Bênção
Tríplice Amém
Quarteto 4 Cantos: “Eu não te deixarei”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Oh! Quão lindo esse nome é

Saudação e acolhimento
Cântico: Vim para adorar-te
Oração de adoração e louvor

Cântico: Tu és santo

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 148
Cântico: Quão grande é o meu Deus
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

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

EDIFICAÇÃO

Cântico: Se não fosse teu amor
Mensagem: Rev. Cid Caldas

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Ele é contigo
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Poder pra salvar



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
                                   Botafogo  

                                           Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030 
                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 

                      igreja@ipbotafogo.org.br 
                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 4 nº29– 25 de agosto de 2019                                                                                                                                            

                        Atitudes missionárias    
               “Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras.” Tito 2:7a 
          ““... pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o 
                          “Senhor, como também diante dos homens.” 2 Coríntios 8:21 
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1906-2019 

          Marcos tocou a campainha do apartamento do Sr Souza.  
          Ele tinha acabado de aprender na escola dominical que a missão da Igreja de 
Cristo é fazer discípulos. Então resolveu contar ao vizinho quem é Deus, criador do 
universo e porque Ele enviou seu filho para esse mundo, além de contar sobre o 
amor de Jesus. Marcos ficou tão envolvido com essa lição que queria compartilhar, e 
lembrou-se do Sr Souza. Separou até uma Bíblia para presenteá-lo no final. Mas...  
         - O que você quer Marcos? Não foi suficiente jogar pedra na minha janela, 
pintar meu gatinho com tinta azul, sujar meu carro com graxa e colocar chiclete na 
minha caixa de correio? Não posso acreditar que você seja cristão! Suas atitudes não 
são boas! Vá embora! 
 
           IH! “Sujou...” O Sr Souza não quis ouvir falar de Cristo, e Marcos tem 
uma parcela de culpa nisso. É...  Marcos vai ter que ser muito sábio e mostrar 
para o Sr Souza que está mudado , não é mais o mesmo menino. Primeiro, 
pedir desculpas, tentar consertar os mal feitos. E, com sinceridade começar de 
novo. O Sr Souza tem razão... Marcos só fazia besteira...  
          Pregar o evangelho a toda criatura é ordem de Deus e existem várias 
maneiras de transmitir a Palavra. Mas muitas vezes, nem precisamos falar de 
fato. Porque nossas atitudes podem falar mais alto mostrando que somos de 
Deus. 
           A Bíblia conta a história de um israelita, Daniel e seus três amigos 
(Hananias, Misael e Azarias). Eles moravam em Jerusalém e acreditavam em 
Deus. O Rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu Jerusalém e quis levar para 
sua terra os israelitas jovens, inteligentes, fortes e nobres para ensinar ao povo 
da Babilônia sua cultura e sua língua. Esses quatro amigos foram escolhidos, 
mas, lá na Babilônia, em todo tempo e em qualquer situação (mesmo no perigo) 
eram reconhecidos como pessoas diferentes, com boas atitudes, puros de 
coração, que escolhiam sempre o caminho do bem, educadíssimos, gentis, 
pessoas verdadeiramente de Deus . 
           É importante falar de Deus, se Ele estiver em nosso coração, senão será 
uma palavra vazia, sem verdade nenhuma.                 Bjos,Tia Ilda                                                                                                                                                                                                           

(saiba mais em Daniel 1:1-21/ Tito2/ 2 Timóteo 3:10-17)                                                                                                                                                                                                                                          
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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!!! A semana foi boa para todos? 
Que bom estarmos na casa de Deus!Temos algum visitante?  
Bem vindos, no nome do Senhor!  
 
2-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 !.  
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Deus é poderoso e nos ama !  
Vamos orar e dizer a Ele como nós o amamos?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de agosto– Salmos 100:4-5  

5-Versículo do mês de agosto para memorizar:  

   “Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai  

ao Senhor, todas as terras.” Salmos 96:1  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos pedir a proteção  
de Deus e agradecer pelas semana que tivemos no Seu  
cuidado.Também vamos orar pela vida dos aniversariantes  
de agosto.  
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
8- CÂNTICO : Aleluia, sou de Cristo (Turma do Printy)  
Aleluia, Sou de Cristo! Aleluia, Cristo é meu! (bis)  
Se você é de Jesus bata palmas  
Se você é de Jesus, bata os pés  
Se você é de Jesus cumprimente o seu irmão  

Da direita (Tudo bem?) e da esquerda (Amém)  
Se você é de Jesus sua vida está na luz  
Se você é de Jesus grite "Aleluia"! 

 9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 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 (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 
         

DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA 01/08 5 ANOS 

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUERA 02/08 9 ANOS 

TIO TAGORE ( UNIDOS POR CRISTO) 04/08  

TIA LUCILENA  (BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS) 06/08  

LUISA PASSINE SALES 08/08 3 ANOS 

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE 15/08 10 ANOS 

TIA MARIANA SATHLER (  BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS) 15/08  

TIO FÁBIO ARAGÃO ( UNIDOS POR CRISTO) 21/08  

TIA VERÕNICA ( SEMENTINHAS DE JESUS) 30/08  



SAF EM AÇÃO

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MISSÕES

Agosto... mês de Missões na IPB.
Geralmente, somente em agosto,  nós nos

lembramos dos missionários - aqueles que
estão envolvidos em abrir e continuar a obra em
lugares onde ainda não há igrejas estabelecidas.

Neste mês oramos, fazemos movimentos
e damos ofertas (muitas vezes tão pobres e bem choradas...)

Será que nisto termina nosso compromisso com MISSÕES?
Vejamos o que o Senhor Jesus nos ensina com a última parte do

versículo: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. (João
20:21b).

I – Todos nós somos enviados
Sabemos que a Palavra de Deus não se restringe geográfica ou

historicamente. Jesus não está falando apenas àqueles que estavam no
Cenáculo com as portas trancadas e com medo dos judeus... O texto é
para todos os povos em todos os tempos.

O texto não diz que os enviados são somente os que partem
para terras distantes, abandonando tudo.

Jesus está se referindo a cada um de nós em particular.
Deste modo, não só cada presbiteriano, mas cada crente em

Jesus é enviado por Ele para a MISSÃO de anunciar o EVANGELHO.
E, isto, podemos e devemos fazer no lugar onde estamos ou

andamos: no trabalho, no lar, na vizinhança... enfim, em todos os lugares
e com todos os que convivemos.

II – Todos nós somos enviados com e por amor.

PROJETO DANDO AS MÃOS
 Este Projeto envolve evangelização, ação social, saúde,
atendimento méico e dentário, no entorno de uma Igreja,  e é uma
promoção já tradicional da Federação Rio.
Este ano foi na Igreja Presbiteriana do Caju.
Nossa SAF contribuiu com 40 Bíblias para
evangelização e roupas para o Bazar de Usados.
Muito nos alegrou ver a sócia Laodice Maria de
Macedo doando seu tempo no embelezamento de
pessoas com cortes de cabelos.
Estavam presentes: Nosso Pastor, Rev. Cid Caldas,
e da SAF Botafogo: Ana Lucia Pina Caldas, Angelita de Arruda,
Celia Miranda, Elenice Arruda, Laodince  de Macedo, Schirley Regly, e
nossa Presidente, Solange Nascimento,
É um trabalho apaixonante e abençoador.

PLENÁRIA DE JULHO
A nossa Plenária de julho, como sempre, foi alegre e rápida.
Tivemos tempo para nos confraternizar e saborear um

     gostoso lanche com chá e biscoitos (receita no Informativo).
Queremos registrar dois momentos bem emocionantes:

1. Revelação da AMIGA DO CORAÇÃO por quem nós oramos desde
     março. Houve abraços e troca de presentes.
2. Dinâmica referente ao Dia do Amigo, quando descobrimos que as sócias
   com Amizade mais antiga, presentes na Plenária, eram: Eulita Rufino
    Martins e Marly Victorio de Araújo Costa. São amigas há mais de 60.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12 DE AgOSTO 1859-2019
Comemorando 160 anos da chegada de Ashbel Green Simonton

ao Brasil, o Sínodo do Rio de Janeiro, promoveu um Culto ao Senhor,
na Igreja Presbiteriana do Rio e o mensageiro foi o Rev. Roberto
Brasileiro, MD Presidente do Supremo Concílio.

O ministério de Simonton em nossa Pátria foi de, apenas, 8
anos, pois contraiu a febre amarela e faleceu em 9 de dezembro de 1867,
com apenas 33 anos.

Nesse curto espaço de tempo, Simonton  fundou Igrejas (Rio,
São Paulo e Brotas), organizou o Presbitério do Rio, fundou um Jornal
(Imprensa Evangélica) e um Seminário (Seminário Primitivo).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A SACOLA DO AMOR & O ENxOvAL DO bEbê  precisam de nossas
ofertas a fim de continuar a abençoar vidas.



Sabemos que DEUS enviou JESUS, Seu Unigênito Filho muito
Amado, porque amou o mundo ao extremo e quer salvar todo aquele que
crê em Jesus como Salvador.

Do mesmo modo Jesus nos envia, com amor, a sermos Suas
testemunhas por amor àquele que ainda não confessou Seu Nome.

Vamos com muito amor cumprir esta MISSÃO – anunciar a todos
que Jesus Cristo vive e é o único e suficiente SALVADOR.

Colaboração da Oficina Ester Nascimento
(a) Elenice Arruda,

publicado no Boletim Informativo da Sinodal Rio,
 julho/agosto de 2004

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LI E RECOMENDO

 Para muitos cristãos a parábola mais
                                   impressionante que Jesus contou foi aquela
                                   conhecida como “A Parábola   do Filho Pródigo”,
                                apresentada por Lucas em seu Evangelho (Lucas

15.11-35).
Independente da preferência, sem dúvidas, a mensagem de amor

e perdão divinos incondicionais registrados neste texto tem tocado muitos
ao longo da história Cristã. 

O livro que recomendo neste mês, A Volta do Filho Pródigo, de
autoria do Pe. Henry Nouwen, se tornou um comentário clássico a respeito
desta parábola.

A partir do texto bíblico e da pintura homônima de Rembrandt
(A volta do filho pródigo), Nouwen lembra que todos temos um pouco do
filho que vai embora e, arrependido, volta aos braços do Pai, um pouco
do filho mais velho, que está com o Pai, mas deixa de perceber o quanto é
privilegiado e o quanto carecemos do amor e da Misericórdia do Pai, que
nos chama a imitá-lo, acolhendo e amando aqueles que estão conosco na
caminhada. 

Por tudo isso, LI E RECOMENDO: A Volta do Filho Pródigo
de Henry Nouwen (Edições Paulinas).

Rev. Diego Stallone
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VALE A PENA
Acesse “Grupo da Página SAF Nacional da IPB - CNSAFs”

e saiba o que acontece nas demais SAFs em nosso País.

ANIvERSARIANTES DE AgOSTO

    12 - IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
15 - VILMA DA SILVA NASCIMENTO

    19 - MARLY VICTÓRIO DE ARAÚJO COSTA
 31- MARCIA BROCHADO SEVERINO DA SILVA

 ... Que Deus te acrescente muios e muitos anos.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

bISCOITINHOS DE COCO
Atendendo a inúmero pedidos, publicamos a receita dos

 deliciosos biscoitinhos que recebemos no nosso Encontro
 no Hotel Ibis.

Ingredientes :
    2 tabletes de manteiga (100g cada)
    5 colheres de farinha de trigo
    5 colheres de açúcar (pode ser mascavo)
    1 caixa pequena de maisena
    1 pacote de coco ralado (opcional)
 Modo de fazer: Mistures bem todos os ingredientes até formar uma massa
 (como de empada); faça bolinhas e coloque em tabuleiro para assar (não
 precisa  untar) . Dependendo do forno, 10 minutos é o suficiente.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        NOSSAS PRóxIMAS ATIvIDADES
 Anote em sua Agenda e,  sempre que possível,  compareça!

setembro
07 - Festa de Aniversário do INPAR
14 - 14h30 Tarde Cultural : Chegou a Primavera! (sob

responsabilidade  do Depto. Leonete Martelotta).
22 - Almoço e Plenária

       28 - SAF em Ação no Sábado Legal , horário: 14h00/18h00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MOMENTO ANA!
Este é o Projeto de Oração do Trabalho Feminino da IPB.
E por quais motivos oramos? Pelos filhos, pelas famílias, pela

         Igreja de Cristo, pelos líderes religiosos e políticos, enfim somos
          intercessoras orando em todo o tempo.

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.

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


