
A NECESSIDADE DA MULTIPLICAÇÃO DE DISCÍPULOS

Crescia a palavra de Deus, e, em Jerusalém, se multiplicava
o número dos discípulos (At 6.7)

Certo dia, um pastor (desses que vivem muito ocupados) chamou-me por telefone.
Poderíamos nos encontrar, perguntou, em algum lugar, para falarmos sobre como treinar
obreiros em sua igreja? Ele se dispunha a tomar um avião e a encontrar-me em qualquer
lugar dos Estados Unidos, a fim de conversarmos sobre esse tema durante um dia ou
mais. Estava desesperadamente à cata de ajuda, por isso marcamos uma data.

Descobri, depois de passarmos algum tempo juntos, que seu problema era bastante
comum. Ele era pastor de uma igreja que crescia em ritmo acelerado e saudável. Muita
gente se convertia a Cristo, o número de pessoas aumentava a cada reunião, e havia
dois cultos aos domingos de manhã. Deus o estava abençoando de forma maravilhosa.

Mas ele enfrentava um sério problema: estava ciente de que se não treinasse obreiros,
homens e mulheres de sua congregação, muitos membros não seriam ajudados nos
primeiros estágios do crescimento cristão. Com isso não se tornariam discípulos robustos
e fortes de Cristo. O pastor sabia que ele era a chave de tudo. Todo o processo teria de
começar com ele, e não poderia ser delegado nem entregue a um “departamento” da
igreja. Como líder espiritual dessa gente, teria de assumir a liderança do treinamento.

No entanto, ele apresentou mais uma dificuldade — era muito ocupado! Os assuntos
da igreja demandavam-lhe todo o tempo. Como qualquer pastor, gastava muito tempo
apagando focos de incêndios que surgiam aqui e ali. Mal terminava de resolver um
problema, outro surgia.

Consternado e frustrado, descobriu que se ocupava demais com as mesmas pessoas
e com os mesmos problemas, apaziguando, ajudando nos relacionamentos, aconselhando
situações difíceis entre casais e muitos outros problemas.

Mas ele alimentava um sonho. As vezes trancava-se no gabinete imaginando um
ministério diferente. Que bom seria, pensava, se eu tivesse um grupo de pessoas
dedicadas, homens e mulheres maduros e qualificados espiritualmente que pudessem
me ajudar a resolver alguns dos problemas ‘espirituais’ que surgem todos os dias na
igreja.

Ele não estava pensando naqueles membros da igreja que compravam as fitas com
seus sermões e as distribuíam entre pessoas carentes, ou naqueles que trabalhavam
no ministério social, prestando ajuda financeira, levando agasalhos e alimentos, ou
ainda nos que colaboravam na escola dominical ou nas questões administrativas. Ele
imaginava ter uma igreja cheia de pessoas que soubessem levar alguém a Cristo, guiando-
o passo a passo desde a conversão até a maturidade em Cristo; levando o convertido a
uma vida de completa dedicação, compromisso, frutificação; a um discipulado maduro, e
que, por sua vez, repetisse o mesmo processo com outras pessoas.

Ele ficava ali, rindo consigo mesmo na privacidade de seu gabinete, pois os sonhos
que acalentava eram tão vividos que quase podia tocá-los com as mãos. Mas caía na
realidade logo que o telefone tocava: Mais um problema na igreja, e ele era a única
pessoa capaz, em toda a congregação, para socorrer e ajudar. Deixava de lado seu sonho,
pegava a Bíblia, fechava a porta do gabinete e saía para tratar de mais um caso. LeRoy
Eims (A Arte perdida de fazer discípulos)



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

V. OS DECRETOS DE DEUS

Pergunta 7 - Que são os decretos de Deus?
Resposta - Os decretos de Deus são o Seu eterno propósito, segundo o conselho
da Sua vontade, pelo qual, para a Sua própria glória, Ele predestinou tudo o que
acontece.

Pergunta 8 - Como executa Deus os Seus decretos?
Resposta - Deus executa os Seus decretos nas obras da criação e da providência.

1. Características dos decretos divinos.

a) Livres e soberanos. Deus estava só quando planejou e predeterminou todas
as coisas. Ele não foi influenciado por nenhum outro ser. Soberano
absoluto, podia criar ou não. (Jó 38.4 e contexto; Is 40.13.14; Rm 11.34).

b) Eternos. Não somente porque antecedem à Criação, mas também porque estão,
todos, eternamente presentes na mente de Deus (Ef 3.11; I Pe 1.19-20).

c) Imutáveis. Deus não muda Seus planos (Pv 19.21). Ele os fez sabiamente e
tem poder para executá-los. “Deus não quer uma coisa agora, para logo mais
querer outra; mas aquilo que Ele quer, Ele o quer uma vez por todas e para
sempre...” (Agostinho). Nem quando Seu próprio Filho orou: “Pai, se possível,
passa de mim este cálice”, Deus mudou Seu plano. Então, o Filho, obediente,
orou segunda vez: “Pai, se não é possível... faça-se a Tua vontade” (Mt
26.39,42). E Jesus foi “entregue pelo determinado desígnio de Deus” (At 2.23).

d) Eficazes. O que Deus decretou acontecerá, certamente. Nada o pode impedir.
(Jó 23.13; Is 14.24,27).

e) Incondicionais. Os decretos de Deus não dependem, em nenhuma de suas
particularidades, de qualquer coisa que lhes seja externa, como por
exemplo, as ações livres dos homens (Jo 7.30 com Mt 26.45ss).

f) Universais.  Incluem a Criação (Sl 33.6-9), as boas ações dos homens (Ef
2.10), as más ações dos homens (At 4.27-28), a prosperidade e a adversidade
(Ec 7.14), os fins e os meios (Sl 119.91), os acontecimentos contingentes,
ditos “acidentais” (Mt 10.29-31), tudo.

g) Sábios e bons.  Deus tudo planejou e tudo executa com sabedoria. O resultado
final é “muito bom” (Gn 1.31; Sl 104.24). Isto é verdade ainda quando Seus
desígnios incluem o sofrimento (Sl 119.67,71; Rm 8.28; 11.33).

(Continua)



ENGAJAMENTO

Presença

Participação

Envolvimento

Fidelidade

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.

PRÓXIMO DOMINGO NÃO
TEREMOS CULTO VESPERTINO
Em função das agitações do
carnaval na redondeza da igreja e
a dificuldade de locomoção, o
Conselho da Igreja informa à Igreja
que, como acontece todos os anos,
não teremos o Culto Vespertino
no próximo domingo.

UPA VAI AO CINEMA
Será no sábado, dia 7 de março, à
tarde. Fale com o Rev. Diego
porque a ideia é muito boa.
Pergunta pra ele.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 7 de março, sábado. Se você

deseja se tornar membro da Igreja,
fale com os pastores, quem sabe
não está na hora de você tomar
essa decisão.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA
Estamos reunidos em assembleia
extraordinária hoje, das 09h30min
às 20h, a fim de eleger 01 (um)
presbítero e 02 (dois) diáconos. O
Conselho indica, para eleição o nome
dos irmãos: Presbítero – Pb. Esequias
Costa Sales; Diáconos – Diác.
Aureliano Gonçalves Dutra e Diác.
Jorge Sarito da Silva Leite. Tão logo
cheguem à Igreja naquele dia, os
membros comungantes devem
dirigir-se ao Salão Rev. Miguel
Marques Rodrigues - 2º andar. O
processo de votação será encerrado
às 18h15min, seguindo-se a
apuração e a declaração do resultado.
Desde já, busque a orientação do
Espírito Santo para sua escolha,
atentando para o que diz a Palavra
de Deus em 1Tm 3:1-13.

MESAS RECEPTORAS E
APURADORAS DE VOTO
MESA 1 - DE “A” a “H”

Presidente: Pb. André Ricardo de A. Ribeiro

Malvina Salomão de Pinho

Lucas Feitosa Bezerra

Suplente: Luzia Barbara Manganello Velloso

MESA 2 - De “I” a “M”

Presidente: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa

Diác. Rogério de Andrade

Pb. José Vicente Ambrósio de Melo

Suplente: Indiomar Crosoé de Oliveira Selau



MESA 3 - De “N” a “Z”

Presidente: Pb. Célio de Sena Torres
Diác. Pedro Silva de Moraes Rocha
Célia Lopes Miranda

Suplente: Lusinete Alves de Almeida

ORIENTAÇÃO DIACONAL
A Junta Diaconal faz um apelo aos
membros da Igreja para que não
deem dinheiro a pessoas que
porventura entrem na Igreja com
este objetivo. Encaminhem o
solicitante para o atendimento da
Junta Diaconal. Isso visa a nossa
segurança e o melhor tratamento
do atendimento social.

BÍBLIAS DO TEMPLO
Como você sabe, nossa junta
Diaconal mantém Bíblias para
serem emprestadas aos visitantes,
a fim de facilitar-lhes a
participação no culto. Você,
membro da Igreja, precisa trazer
a sua Bíblia e, com isso, aproveitar
para fazer suas anotações, criando
intimidade com a Palavra do
Senhor. A prioridade das Bíblias
do templo é para os visitantes.
Ajude nossa Junta Diaconal. Se
perceber algum visitante sem
Bíblia no templo, ceda a sua.

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: Cidelviro
Almeida Caldas, Claudia Giordano
Barbosa, Clemente Fontenele
(filho da Natália), Cristina Helena
Primo da Silva, Dilma Duarte
Glória, Eliane Cristina Soares,
Gerusa Leite Weston, Jaira Botelho
Moura, Marcos Muniz, Maria
Aparecida (mãe do Diác. Jorge
Sarito), Marilene Duarte da Costa,
Otávio Fernande da Silva Filho,
Peggy Barbetta Soares, Rogério dos
Santos Gil (saúde), Stila Borges
Coelho de Sousa e Thor Barros
(Neto da Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Marlon Sansão Feitosa
(2543-6380); Dia 17:Schirley
Regly e Silva (3038-5300); Dia
19: Jonas Campos Pereira Feitosa
(2543-6380), Daniel Beltrão Jarque
(2591-2602); Dia 20: Maria de
Lourdes Souza Arruda (2543-3964);
Dia 21: Josefa Gonçalves de Araujo
Benedito (2512-4813), Kátia Victorio
de Araujo Costa (2286-2044), Marco



Machado Corval (3226-9491); Dia
22: Natalia da Silveira Barcellos
(2542-5270), Líbera da Costa
Rodrigues (2551-7657).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Ana Laura Silva
Lacerda da Rosa, Lídia Silva
Lacerda da Rosa e Samuel da
Rocha Pessanha. Que Deus os
abençoe e que possamos vê-los
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: André Ribeiro
Diáconos: Felipe Silveira, Aureliano Dutra e
Leonardo Medeiros
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro e Deuzélia
Dutra
Noite: Sonia Leite e Afia Mendes
Música: Manhã: Stella Junia/ Coro Marcello
Ganter
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra Ilda Marques e Enf.
Silvania
Som:  Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO
Presbítero: Vitor Camarinha
Diáconos:Thiago Leite,Pedro Rocha,Joaber Sales
Recepção: Manhã: Izabel Nascimento, Sonia Leite
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa
Música: Manhã: Inês Rufino
Assistência Médica: Dra Sulamita Rocha  e Enf.
Renata
Som:  Lucas Feitosa

Domingo

09h30min - Escola Dominical e Culto Infantil

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
316 NC – Os Intentos de Deus
Oração de Adoração e Louvor
51 NC - Cristo Adorado



CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Isaías 61
371 HE - Fidelidade e vitória (2ª música)

Eu resolvi seguir-te,
Jesus, até o fim,
Pois tu, Senhor, prometes
Guiar-me sempre a mim.
Conheço que sou fraco,
E o bem não sei fazer,
Mas pela tua graça
Hei sempre de vencer!

O mundo tu venceste
E as suas obras más;
E sobre tudo reinas,
Ó Príncipe da Paz.
No céu e aqui na terra
Impera o teu poder,
E, pela tua graça,
Hei sempre de vencer!

Cercado de inimigos
Aqui no mundo estou;
As tentações não cessam
Por onde quer que vou;
Mas tu estás mais perto,
Pois vens em mim viver,
E, pela tua graça,
Hei sempre de vencer!

A todos que te seguem
E tomam tua cruz,
Prometes que contigo
Irão morar, Jesus;
Descansarão na glória
Contigo, ó Vencedor,
Pois pela tua graça
Venceram, Salvador.

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Deus ao mundo amou”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

137 NC – Abrigo no Temporal
Oração Diaconal de Dedicação
6 NC - Doxologia

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Sim, nós cremos”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Ao contemplar a rude
cruz”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
107 NC – Ao Pé da Cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “Ó Rei de amor”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: É teu povo

Saudação e acolhimento
Cântico: Senhor te quero
Oração de adoração e louvor
Cântico: Ainda que a figueira
Cântico: Meu louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 5:17-37
Cântico: Vou me lembrar
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Mas os que esperam no Senhor
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Faça Morada
Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Amizade
Bênção
Amém Quíntuplo
Poslúdio: Não fale



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 5 nº03– 16 de fevereiro de 2020                                                                                                                                            

        Três dias sem enxergar :um tempo para pensar 
    “Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. 

A seguir, levantou-se e foi batizado.” Atos 9:18 
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1906-2020 

           A cidade se chamava Damasco, e logo a notícia se espalhou. Havia um homem 
mau morando na Rua Direita , na casa de Judas . As pessoas conheciam esse homem. 
Chamava-se Saulo, tinha o apelido de Tarso, e não acreditava que Jesus (que já havia 
morrido na cruz e ressuscitado) fosse o Filho de Deus. Para piorar: as funções de Saulo 
eram perseguir e maltratar (muitas vezes até matar) todo aquele que acreditasse em Deus 
e na história da Salvação em Cristo.   

          - Nem cheguem perto da casa de Judas, tem um homem perigoso morando lá. 
 O nome dele é Saulo. Um perigo!!! 
          - Estou sabendo... Esse Saulo não é aquele que você viu em Jerusalém? 
          - Esse mesmo. O querido irmão Estevão foi preso e interrogado. Mas foi morto 
porque falava de Jesus e afirmava que Ele era o Filho de Deus. Lembra? Te contei . 
Estevão foi apedrejado e foi a primeira vez que vi o malvado Saulo. Ele estava lá, viu 
tudo e concordou com essa brutalidade. Mas, antes de morrer, Estevão teve uma 
atitude linda: pediu que Deus perdoasse aqueles que o estavam maltratando. E 
certamente foi recebido nos braços do Pai. 
          - Mas, voltando ao Saulo, não se preocupe tanto. Dizem por aí que ele está 
cego. Não enxerga nadinha, nadinha. Está desanimado e não come nada. Está 
fraquinho e calado, totalmente diferente. Isso tudo há 3 dias . Daqui a pouco morre.  
          - É mesmo? Cego?Então não precisamos ter medo. Ele merece tudo o que 
está passando. Deixa prá lá! 
          - Veja quem vem lá longe: Irmão Ananias! Olá Ananias, o que faz por aqui?  
          - Vou até a Rua Direita. Nosso Deus ordenou que eu impusesse as mãos 
sobre Saulo de Tarso porque ele está cego. Isso vai fazer com que ele recupere a 
visão. 
          - NÂOOOOOOO!!!!! Deixe Saulo pra lá. Se recuperar a visão vai continuar 
perseguindo os cristãos. Ele é conhecido por não ter coração, ele é mau demais!! 
        - Calma, amigos... Saulo perdeu a visão porque teve um encontro com o próprio 
Jesus, uma visão de luz. Uma luz tão forte e poderosa que até o derrubou no chão. O 
Senhor Deus me contou e eu tenho uma missão. Esses três dias sem visão foram 
importantes para Saulo pensar nos seus erros. Deus escolheu Saulo como um 
instrumento para levar o seu nome perante os filhos de Israel! 
         Saulo recuperou a visão e se tornou o maior missionário que conhecemos, 
passando a ser chamado de Paulo, o Apóstolo. Precisou ter um tempo para pensar, 

depois de conhecer Jesus no caminho para Damasco.        Bjos, tia Ilda                   
(saiba mais em Atos 7:54-60/  Atos 9:1-31)                                                                                                                                                                                                                   
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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 : DEUS É TÃO BOM!!!! corinhos evangélicos 
Deus é tão bom , Aleluia (2X), Deus  é tão bom , é tão bom pra mim 
God is so good , Aleluia (2X) , God is so good, He’s so good to me 
Shu wa subarashii (3X) watashi no Shu 
Dios es tan bueno (3X) es tan bueno para mi 
Deus é tão bom , Aleluia (2X), Deus  é tão bom , é tão bom pra mim 
 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Vamos orar e dizer a Deus como Ele é 
maravilhoso? Quem quer orar? 
                         
4-Leitura Bíblica no mês de fevereiro– Salmos 100 

5-Versículo do mês de fevereiro para memorizar:  

   ...Eu sou a luz do mundo; quem me segue  

não andará nas trevas; pelo contrário , terá a luz 

              da vida.” João 8:12 

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : O dia está lindo , 
 eu tenho amigos e Deus me ama! Obrigado Deus!! 
 
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     
  Dê um abraço no seu amigo ao lado e deseje uma semana de 
paz! 

                                 Aniversariantes de fevereiro 

     "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 , Indiomar Crosoé de 
Oliveira  Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento da Classe Cordeirinhos (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. Reunião plenária nos 4ºs domingos às 18h. 

ERIK FAZZI MARTINS  04/02 6 ANOS 

ESTEVÃO CHAVES DO NASCIMENTO 12/02 11 ANOS 

TIO EDUARDO ( Unidos por Cristo) 13/02  

VALENTINA COSTA GRANJA PINZ 24/02 5 ANOS 



SAF EM AÇÃO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M U L H E R   P R E S B I T E R I A N A

-continua-

Em um momento em que tanto se discute, se distorce o
papel da mulher e, em que vemos,  tantas atitudes que contrariam a
Palavra de Deus... acho que devemos parar e buscar na origem, nas
raízes, exemplos edificantes.

E nos deparamos com a Srª Cecília Rodrigues Siqueira,
mulher “IRREPREENSÍVEL NA CONDUTA” e que veio a
influenciar o DIA NACIONAL DA MULHER PRESBITERIANA,
comemorado no 2º domingo de fevereiro – por ser a data mais
próxima ao seu aniversário.

Ficamos surpreendidas e alegres por ver esta mulher que,
nascida no longínquo 1885 na, então, distante cidade de Lucena, na
Paraíba, mãe de 9 filhos, esposa de Pastor ter se sobressaído como
dedicada educadora e tenaz incentivador do Trabalho Feminino da
IPB.

Reparem nas datas: em 1925 foi eleita a 1ª Presidente da 3ª
Federação das SAFs do Sul de Pernambuco, em 1930,
acompanhando o marido para a cidade de Alto Jequitibá, foi eleita 1ª
Presidente da 6ª Federação e, durante 15 anos (de 1938/1954) foi a
Secretária Geral do Trabalho Feminino, quando surgem as
Confederações Sinodais.

Teve uma atuação tão destacada como educadora que,
através de líderes políticos que foram seus alunos, recebeu da
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Título de
Cidadã Honorária de MG.

AÇÃO SOCIAL
A SAF BOTFOGO mantém duas importante e permanentes

obras de assistência social.
ENXOVAL DO BEBÊ – Sob coordenação da nossa irmã Bianca

Benincasa de Lima, que tem abençoado muitos bebês.
SACOLA DO AMOR – Sob coordenação de nossa irmã Glaucia Lessa

Heier Gallindo, que vem atendendo cerca de 24 famílias.
Abra o seu coração: ORE  e CONTRIBUA!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAF BOTAFOGO ORANDO PELA IGREJA DO FUTURO.

Projeto inovador no qual as sócias da SAF BOTAFOGO estarão
orando pelos alunos do Departamento Infantil da Escola Dominical de
nossa Igreja.

Procure a sua Coordenadora e pegue o nome de uma criança.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                  RAMO FRUTÍFERO JUNTO A FONTE
                                          (Texto Básico – Gênesis 49:22-26)

22. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte; seus galhos
     se estendem sobre o muro.
23. Os flecheiros lhe deram amargura, atiram contra ele e o
      aborrecem..
24. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos
      ativos pelas mãos do Poderoso de Jacó, sim, pelo Pastor e pela
     Pedra de Israel,
25. pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o
     qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das
     profundezas, com bênçãos dos seios e da madre.
26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao
     cimo dos montes eternos; estejam elas sobre a cabeça de José e
     sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos.

José cresceu muito, mas o Senhor o chamou de ‘RAMO”, que
representa algo frágil mas por estar junto ás fontes da águas se torna
grandemente “FRUTIFERO”.

Este e o nosso tema para 2020 que sejamos como José:
 Ramos Frutíferos!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Você sabe qual o nome da  filha de Jacó e também irmã de José?
NÃO???!!!  Leia Gênesis 30 e encontrará a resposta!

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



Cecília Siqueira é, sem dúvida, um exemplo, para todas nós, de
“VERDADEIRA AUXILIADORA”, pois, sem descuidar de seus muitos
afazeres, atuou “INCANSÁVEL” na Obra do Senhor, especialmente no
Trabalho Feminino e permaneceu “FIRME NA FÉ”.

Assim, podemos afirmar que ela foi “VITORIOSA EM CRISTO
JESUS”.

Elenice Arruda
Presidente da SAF Botafogo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAF 2020

Sejamos “RAMO FRUTÍFERO JUNTO À FONTE”

A SAF Botafogo elegeu, na plenária de novembro de 2019,
com muita alegria, sua nova diretoria de 2020.

 Desejamos a nossas irmãs eleitas que elas sejam como um ramo
frutífero junto à fonte.

Presidente: Elenice Arruda
Vice-Presidente: Solange Nascimento Mendes Ribeiro
1ª Secretária: Angelita de Arruda
2ª Secretária: Marly Victorio de Araujo Costa
Tesoureira: Celia Lopes Miranda

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

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO E FEVEREIRO
Que Deus abençoe e guarde nossas irmãs e nosso Conselheiro!

Janeiro
03 – Angelita de Arruda
08 – Bianca Benincasa Lima e Silva
18 – Célia Lopes Miranda
24 – Pres. Eduardo de Oliveira Gouvêa
25 – Glaucia Maranhão Tavares
28 – Claudia Cabral Mosca Duarte Gloria

Fevereiro
01 – Ester dos Santos Nascimento
12 – Deuzelia Ribeiro Amorim Dutra
17 – Shirley Regly e Silva
20 – Maria de Lourdes Souza Arruda

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

NOSSAS PRÓXIMAS ATIVIDADES
Anote em sua agenda e sempre que possível compareça!

Março
03 – Inicio de Atividades da Oficina Artesanal Estes Nascimento
04 –Dia de Oração das SAFS do Brasil: Escala

09h00/10h00 – Abertura: Diretoria
10h00/11h00 – Dept,º Darcy Robalinho
11h00/12h00 – Deptº Hercilia Ubaldo
12h00/13h00 – Intervalo
13h00/13h00 – Deptº Leonete Martelotta
13h00/15h00 – Deptº Maria Azambuja
15h00/16h00 – Encerramento: Secretaria de Espiritualidade

08 – 10h30 – Culto ao Senhor 114 º Aniversário da SAF Botafogo
Mensageiro: Presb. Eduardo de Oliveira Gouvêa
Traje: Florido, estampado .... o que você melhor se sente.

09 – 09h00– Evangelismo – Dia Internacional da Mulher –em torno da
IP Muda Usina ( programação da Federação Rio)

18 – 15h00 - Reunião do Departamento Darcy Robalinho – Casa da
sócia Vânia Regis.

21 – 09 h00/16h00  - Reunião Inspirativa da Sinodal Rio – IP Central
de Bonsuceso

22 – 12h30 – Almoço  de aniversário da  SAF
            16h00 – Plenária festiva de Aniversario (com bolo)
28 –   10h00 - Ilha de Paquetá  (comemorando nosso aniversário)

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ATIVIDADES SEMANAIS FIXAS DA SAF BOTAFOGO

OFICINA DE ARTESANATO ESTER NASCIMENTO - todas as terças-
feiras, de 09h00 às 16h00,  sob a coordenação de Ana Benincasa. O início
das atividades será no dia 03 de março.

Não Fique Fora Dessa, venha colocar seu dons e talentos a
serviço do Senhor!
REUNIÃO DE ORAÇÃO - é a Reunião da SAF Botafogo, todas as
quartas-feiras no Santuário de 15h00 às 16h00.

Este anos teremos várias surpresas! No mês de fevereiro/2020 a
direção da reunião estará a cargo da Diretoria da SAF e em março estará a
cargo do Departamento Darcy Robalinho.

Não esqueçamos o que Jesus falou “Orai sem cessar”


