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REFLETINDO NO QUE FALO E NAQUILO QUE FAÇO

Mt. 21:28-32

Esta parábola é simples e entender e complexa de aplicar. Complexa porque
facilmente podemos representar os dois papeis descritos no texto.

Por outro lado, você pode identificar o primeiro filho como os líderes de Israel
que sempre juraram obediência a Deus, mas logo o desobedeciam. Representando
o outro filho, temos o exemplo de publicanos e prostitutas que seguiam seu próprio
caminho, mas tomaram em algum momento o caminho de Deus.

Na verdade, se olharmos nua e cruamente, nenhum dos dois foram filhos
perfeitos. O primeiro disse que ia e, não foi; o segundo disse que não ia e, foi. O
ideal na relação pais e filhos é que a obediência seja inegociável.

Gostaria que você analisasse a situação descrita de outro ponto de vista.
Veja só, há pessoas que são capazes de prometer qualquer coisa, de fazer tremendas
declarações de fé, de expor toda a sua piedade, mas suas ações não condizem com
suas palavras. Falsa religião, fé pouco autêntica.

Mas há aqueles que são duros, dissolutos, pouco amáveis ou severos, gente
que, aos nossos olhos, são pecadores, pagãos, mundanos, devem até ser
disciplinados, afastados ou terem seus nomes riscados do Livro da Vida. Contudo,
esses são capazes de realizar amáveis ações, agir com a profunda convicção de
fé, abençoar vidas.

Gente que afirma não ter nenhum interesse por Deus, por Jesus, pela
religião, pela Igreja e, no entanto, obedece a Deus, se aproxima de Jesus com
sinceridade. Isso me leva a pensar naqueles que, aos olhos dos homens, são
imperdoáveis. Isso me leva a pensar naquelas pessoas que hoje são, aos nossos
olhos, reprováveis.

Que parábola complexa que Jesus colocou diante de nós!!!
Não sei você, mas eu tendo a querer que Deus me veja como o segundo

filho que, a despeito de minha imperfeição, maldade do coração, pecado e toda
sorte de idolatrias que eu viva, procuro obedecer ao Senhor.

Não posso me esquecer que minhas promessas e as melhores palavras que
eu possa proferir não podem ocupar o lugar de minhas ações. Pois a verdadeira
sabedoria é a obediência que se reflete nas ações.

Podemos, com muita facilidade, arruinar tudo de bom que falamos pela forma
que fazemos. Para Jesus o que mais importa é a ação e não aquilo que prometemos.

Inegavelmente somos capazes de fazer a coisa certa, da maneira correta,
mas com motivações equivocadas.

Pense nisso!

Rev. Cid Caldas



O Conselho da Igreja Presbiteriana de
Botafogo, alinhado com os desafios desse
tempo no que tange as necessidades de
cuidado de prevenção do COVID-19, vem
uma vez mais orientar a igreja que:
1. Continuamos a manter todos os cultos

presenciais da IP Botafogo suspensos;

2. Nossas reuniões durante a semana
(reunião de oração, oficina de
artesanato, estudo bíblico e outros)
também continuarão suspensas.

3. O atendimento presencial na igreja
também está suspenso.

4. O Conselho orienta aos irmãos,
principalmente aqueles que fazem
parte do grupo de risco (idosos e
portadores de doenças crônicas), que
se resguardem do contato público.

5. Conclamamos nosso povo a se dedicar
ao culto doméstico e familiar. É tempo
de comunhão com Deus;

6. A contribuição de dízimos e ofertas
necessárias para o sustento das
atividades e compromissos
missionários e ministeriais da IP
Botafogo pode ser feita via internet
banking ou depósito bancário na
seguinte conta:

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

CNPJ-34.171.181/0001-30

7. Não esqueça de orar! Este é um tempo
diferente e desafiador para a Igreja.
Conclamamos o Corpo de Cristo para
continuar unido em espírito e oração,
rogando ao Criador que nos guie
durante este período.

8. Lembramos à nossa Igreja que Deus é
soberano e governa poderosamente.
Nada foge ao seu controle e cuidado;

9. Registramos que o poder constituído,
de acordo com nossa Confissão de fé é
ministro de Deus e, portanto, suas
ordens precisam ser consideradas;

10 Tentaremos manter a transmissão
dos cultos e aulas de Escola Dominical
apenas on-line, para que todos possam
participar em suas próprias casas.

A tendência é que assim permaneça até
que as autoridades decidam pela
revogação das medidas que visam a
impedir a disseminação do vírus.

NOSSA IGREJA ESTÁ UTILIZANDO UM
NOVO MEIO DE EVANGELIZAÇÃO
Estamos utilizando as mídias sociais para
colocar nossas programações, cultos e
aula. Os resultados já estão chegando.
As transmissões pelo Youtube, juntas,
alcançaram mais de mil pessoas. Vamos
continuar explorando esses veículos. No
momento oportuno, vamos nos
estruturar para desafiar a igreja no
sentido de adquirirmos equipamentos
que nos permitam fazer isso
continuamente.
Desde já você pode investir nessa
evangelização fazendo algo bem simples:

No Facebook – Siga a página da Igreja;
No Youtube – Inscreva-se no canal da
Igreja e dê um link nos vídeos.

FINANÇAS DA IGREJA
Graças a Deus que nosso sustento
depende Dele. Assim cremos que Deus
é Deus que provê o que precisamos.
Apesar do tempo de quarentena, os
compromissos financeiros da Igreja,
assim como os seus, não deixam de
existir, mas Deus tem abençoado e os
irmãos têm mantido a entrega de seus
dízimos e ofertas. Assim, neste mês de
março, se Deus nos der a bênção de ter



uma boa arrecadação neste domingo,
conseguiremos cumprir cabalmente

nossas obrigações. Você pode entregar

seu dízimo e/ou oferta através de

internet banking, depósito bancário ou

o meio que lhe for mais conveniente.

CONSELHO REESTUDA ORÇAMENTO
Em face da suspensão de atividades, o

Conselho está fazendo acurado estudo

das nossas despesas com vistas a

redução, naquilo que for possível, de

nossas despesas. Contamos com a

compreensão e colaboração de

Sociedades Internas, Comissões e

demais forças vivas da Igreja.

INSTALAÇÃO DE OFICIAIS ELEITOS
O Conselho estabeleceu que no dia 19

de abril, às 18hs teremos a cerimônia

de reinstalação dos irmãos: Presb.

Esequias Costa Sales, Diác. Aureliano

Gonçalves Dutra e Diác. Jorge Sarito

Leite. Faremos essa instalação em

reunião a ser realizada de forma virtual

através do aplicativo Zoom. No dia e hora,

você deverá acessar a “sala de reunião”

através do link abaixo:

Tópico: Instalação Oficiais

Hora: 19 abr 2020 - 18hs

Entrar na reunião Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/

629057915

ID da reunião: 629 057 915

CELEBRAÇÕES DA PÁSCOA
Irmãos, considerando a situação que
estamos vivendo, o Conselho decidiu
adiar a celebração da Páscoa para um
outro momento. Afinal de contas, o que
mais importa é que Jesus ressuscitou.
Depois que esta situação passar, teremos
uma grande celebração!! O Coro Marcello
Ganter, que se preparava para a páscoa,
também vai nos brindar com inspirativos
louvores, em outro momento. Coro
Masculino, o Quarteto 4Cantos, os grupos
de louvor e o Kaleo, continuarão a nos
abençoar no momento que Deus permitir.

CURSO DE DISCIPULADO
Tão logo seja possível, iniciaremos um
curso de discipulado para os pré-
adolescentes da Classe Juvenis por
Cristo (a partir de 10 anos). A ideia é
fornecer complementação onde serão
abordados temas preparatórios para
Profissão de Fé. Serão 11 aulas
ministradas pela nossa irmã Ilda
Marques e Rev. Diego Stallone. Pedimos
a colaboração dos responsáveis, no
sentido de garantir a presença dos
alunos.

COFRINHO MISSIONÁRIO
Neste domingo estamos lançando a
campanha de investimento em Missões
no Brasil. Nossas crianças receberão
cofrinhos para depósito de oferta
missionária. No mês de agosto,
celebraremos o mês de Missões em
nossa igreja. Em agosto recolheremos os
cofrinhos e vamos investir na Junta de
Missões Nacionais da IPB. Os cofrinhos
estão no Departamento Infantil. Se você
desejar levar um para seu neto, pode fazê-
lo, mas com o compromisso de orientar a
criança e trazê-la para consagrar o seu
cofrinho ao Senhor em agosto.



CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 25
de abril, sábado. Se você deseja se tornar
membro da Igreja, fale com os pastores,
quem sabe não está na hora de você
tomar essa decisão.

ANIVERSARIANTES
Dia 29: Silvia Sylvio Soares (2226-6611);
Dia 30: Any Madaleny Barros Will (2225-
2911), Késia Regina Soares da Silva
(2226-5791), Aurea Maria Madeira
Borges de Almeida (2237-4821); Dia 31:
Gilberto Rosas Medeiros Primo, Célia
Pereira Caldas (3435-4284); Dia 01:
Fabiano Cansian Tuão, Marli
Manganello Velloso (2521-0546;) Dia 02:
Pb. Paulo dos Santos Nascimento (4106-
9438) André Luís de Almeida Patrasso
(2552-9656), Pb. Célio de Sena Torres
(2568-1145); Dia 03: Diogo Fellipe
Taveira Santos (99142-2063).

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),
Cleube Anay de Oliveira, Cristina Helena
Primo da Silva, Eliane Cristina Soares,
Gerusa Leite Weston, Jaira Botelho
Moura, Marcos Muniz, Maria Aparecida
(mãe do Diác. Jorge Sarito), Marilene
Duarte da Costa, Mehir de Carvalho
Fernandes, Otávio Fernandes da Silva
Filho, Peggy Barbetta Soares, Rogério dos
Santos Gil (saúde), Presb. Romancir Alves

Carneiro (pai da Elzi Scliar), Stila Borges
Coelho de Sousa e Thor Barros (Neto da
Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS;
5. OUTROS MOTIVOS;
6. GRATIDÃO.

DÍZIMOS E OFERTAS
Pensando na facilidade e no conforto do
povo de Deus, o Conselho mantém uma
máquina para contribuições através do
débito em conta. Ela está a sua disposição
na entrada da Igreja para que você
mesmo possa fazer sua contribuição,
imprimir o comprovante, colocar num
envelope e, no momento da consagração,
vir à frente consagrar ao Senhor seu
dízimo e/ou oferta.

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

CNPJ-34.171.181/0001-30

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

Saudação e Acolhimento

18 NC – Deus dos Antigos

Oração de Adoração e Louvor

33 NC – Maravilhas Divinas

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Ezequiel 37:1-14

218 NC - Vontade Soberana

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

172 NC – Chuvas de Bênçãos

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Dueto: Sula e Joaber – “O Amigo”

Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

DESPEDIDA

303 NC - Pendão Real

Bênção

Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e acolhimento

Cântico: Aclame ao Senhor

Oração de adoração e louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: João 11:01-45

Cântico: Rompendo em fé

Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Oferta de amor

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Cântico: Segurança

Bênção

Amém Quíntuplo



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César

VI. A CRIAÇÃO DO UNIVERSO E DO HOMEM

A obra da Criação é mais particularmente atribuída ao Deus Pai. Porém,
há passagens que indicam claramente a participação do Deus Filho e do Deus
Espírito Santo na obra da Criação (Jó 33.4,6; Sl 104.30; Jo. 1.1-3; Cl 1.16). A
Criação, portanto, é obra do Deus Trino.

A Criação é a resposta bíblica à discutida questão das origens. A razão e as
ciências, dons de Deus, nos ajudam em nossos estudos sobre as origens do
universo e nossas próprias origens, mas não são suficientes. A doutrina da Criação
é uma revelação do Criador. Nós a aprendemos na Bíblia e, em muitos aspectos,
somente na Bíblia, e a aceitamos pela fé (Hb 11.3).

2. A criação do Universo.
a)Os dois mundos. A primeira coisa a observar é que o universo se constitui

de dois mundos: o espiritual e o físico. Gn 1.1 fala de céus e terra. Cl 1.16
refere “todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis”. O
Sl 148.1-5 relaciona anjos, legiões celestes, sol, lua, estrelas e nuvens.
Os anjos são seres espirituais (Hb 1.14,14).

b) A maneira da Criação. “Deus fez todas as coisas do nada...” Este é o significado
do termo criar, em Gn 1.1. Esta pode ter sido uma criação primária, da
matéria bruta. Então, como lemos em Gn 1.2, “a terra era sem forma e
vazia”. Nos versículos seguintes, temos o que pode ter sido a criação
secundária: organização e embelezamento da terra, criação dos animais
e do homem (Gn 2.7,19,22; Rm 4.17; Hb 11.3).

c) Os seis dias da Criação. “Deus fez todas as coisas... no espaço de seis dias...”
Há discordância entre os estudiosos quanto ao significado do termo dia
em Gn 1. Alguns afirmam que os dias da Criação foram longos períodos de
tempo (períodos geológicos). Outros entendem que foram dias literais de
vinte e quatro horas. Essa discussão não é relevante. A Bíblia não é um
livro de ciência, mas de teologia. O que importa em Gn 1 e 2 é o seguinte:
Deus criou todas as coisas; Deus criou a partir do nada, ou não seria Deus
único, eterno, todo-poderoso, a causa primeira de todas as coisas; Deus
criou em seis dias ou períodos de tempo; Deus criou tudo muito bom (Gn
1.31). Os seis dias, seguidos de um dia de descanso, revelam a maneira
metódica e ordenada de Deus trabalhar. Assim o homem deveria fazer
também: trabalhar seis dias, descansar um (Êx 20.8-11).

d) O propósito primário da Criação é proclamar a glória de Deus (Sl 8.1; 19.1).
Todavia, há os propósitos secundários: suscitar na alma humana os
sentimentos de adoração, louvor, gratidão, amor, confiança, e obediência,
e fazê-lo feliz (Ap 4.11; 15.3-4).

    (Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                     Boletim Dominical – ano 5 nº08– 29 de março de 2020                                                                                                                                            

                A internet e o sermão do monte 
“Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas 

da sua doutrina;” Mateus 7:28 
“E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações .”  

Mateus 24:14 
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1906-2020 

         O anúncio precisava ser dado. Todos da escola precisavam saber que no dia 22 de 
setembro teria a festa da primavera. E essa era a melhor comemoração da escola! Muitas 
barraquinhas, comidinhas excelentes, o famoso churrasquinho do Seu Fábio e a deliciosa maçã 
do amor que a D. Ângela fazia todo ano. Mas como avisar todo mundo? O anúncio precisava 
ser eficiente porque era uma festa onde todo o bairro podia participar. Se o aviso não 
alcançasse todo mundo, a festa não teria o sucesso de sempre. Qual seria o meio de 
comunicação que conseguiria atingir o maior número de pessoas?  

         
         Hoje em dia é mais fácil responder essa pergunta. Todo mundo sabe que 
as comunicações evoluíram muito. Alguma notícia da Noruega chega para nós, 
no Brasil, em pouquíssimos segundos. Se estiver chovendo no Japão, se as 
escolas da China tiveram aulas hoje, se houve um incêndio na Inglaterra, se o 
parque da Disney fechou, se a moda em Paris é andar de patins ou se tem um 
novo filme do Homem Aranha em Nova York, tudo isso chega rapidinho ao 
nosso conhecimento. Deus nos deu inteligência e ela tem sido usada para 
fabricarmos tudo que facilita a nossa vida. Por isso podemos contar com a 
internet que pode ser acessada até nos telefones celulares. Isso é muito bom. E 
está ajudando bastante nesses tempos onde não temos como sair de casa por 
causa do novo corona vírus. Dá pra estudar e trabalhar dentro das nossas 
casas. A internet tem ajudado até na hora da adoração a Deus. Não precisamos 
deixar de prestar o nosso culto, não é?  
       Teve um momento muito interessante na vida de Jesus neste mundo. A 
Bíblia conta que um dia ele viu “as multidões”. Uma multidão já deve ser um 
monte de gente, mas as multidões deve ser gente à beça.  Mas, com o poder 
que só o filho de Deus teria, Jesus se assentou, os discípulos se aproximaram, 
e Ele começou a ensiná-los. Mas... e as multidões ??? Esses ensinamentos de 
Jesus ocupam 3 capítulos do livro de Mateus , mostrando que Ele falou , falou , 
falou ... muuuitooo. E as multidões também ouviram. Todos ficaram 
maravilhados. Só Jesus tem o poder de se comunicar, sem microfone e sem 
internet com multidões. Deus nos deu inteligência e com ela a internet foi 
criada, para nos ajudar em muitas coisas. Com ela podemos contar do amor de 
Deus para multidões. Não estamos sozinhos. É só impressão. Então vamos 
aproveitar nosso culto e nossa EBD pela internet e ficar maravilhados! 

(saiba mais em Mateus 5 a 7/  Mateus 28:18-20)           Bjos, tia Ilda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Boas vindas (Cânticos de Salvação para Crianças /vermelho-3/  

APEC)  

Boas vindas há  
Bem vindos são! Boas vindas pra vocês, aleluia!  
Boas vindas há  
Bem vindos sim, venham ,venham outra vez!!  
 

1-SAUDAÇÃO: Muito feliz porque estamos juntos! De uma maneira 
diferente, é claro! Não estamos juntos fisicamente, mas, 
juntos, no amor de Deus, pela internet, porque Deus está em 
toda parte!!!  

                 Bem vindos no nome do Senhor!! 
 

2-CÂNTICO : ALÔ! ALÔ! ( Cânticos de Salvação para crianças  
                                                         /APEC/vol. Verde nº3)                
Alô! Alô! Aqui estamos nós! 
Alô! Alô! P’rá ouvir de Cristo a voz. 
Quietinhos vamos pois ficar ,  
p’ra Bíblia estudar, e aprender a Jesus amar. 
 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Nosso Deus é bom sempre! Ele é 
maravilhoso! Olhinhos fechados e concentrados, vamos falar com 
nosso Deus. 
                         
4-Leitura Bíblica no mês de março– Salmos 150 
 

5-Versículo do mês de março para memorizar:  

 

 

 
 

6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos agradecer ao  
nosso Deus pela semana abençoada?E também pela vida dos   
aniversariantes do mês de março. 
 

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 ! 
                                        Oração do Pai Nosso 

 Diga para quem está com você: “Eu te amo e te desejo uma 
semana de paz com Jesus no coração!” 

                                 Aniversariantes de março 

     "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. 

TIA ANA LUISA  ( Amigos de Jesus) 03/03  

DANIEL LIMA BRAGA 07/03 6 ANOS 

GABRIEL DE ALMEIDA RÉGIS 22/03 11 ANOS 

TIA ANA CAROLINA  (Sementinhas de Jesus) 23/03  

“Todo ser que respira louve ao Senhor. Aleluia!” 
Salmos 150:6 

 



SAF EM AÇÃO

~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/

Somos uma sociedade de mulheres que trabalham servindo ao
Senhor da Igreja há 114 anos.

Somos felizes, somos pessoas agradecidas a Deus por todas as
suas inúmeras bênçãos, e assim temos alegria em amar e ajudar o
próximo.

O amor do Senhor em nós exala o bom perfume, e move as
nossas mãos e nosso olhar doce, a seguir em frente, sempre de mãos
dadas umas com as outras sendo canal da bênção de Deus.

Assim vejo nosso serviço: o nosso semelhante não necessita
somente da nossa solidariedade e dos nossos trabalhos assistenciais, que
são de grande importância. Mas, principalmente o nosso próximo espera
que enxerguemos suas dores, e que possamos confortá-los. Nossas mãos
estendidas serão o estímulo que ele tanto necessita. Não há beleza onde
tem sofrimento. Somos abençoadas por isso abençoamos! Esse agir em
direção ao outro é mandamento do Senhor para nós e sentimos alegria
em cumprir a Sua Palavra. Essa é uma grande experiência do crente na
sua caminhada com Deus.

Que Ele nos abençoe em todo o tempo, e que nos capacite para
sermos bênção em nossa Igreja e em nossa sociedade.

Louvamos ao Senhor por tudo que vivemos juntas!!!!

Deuzélia R A Dutra
Sócia do Departamento Hercília Ubaldo

13. Esther Ramires Aragão
14. Gabriel de Almeida Regis
15. Gabriela Manhães Nóbrega
16. Helena Arruda Lens César
17. Heloísa da Silveira C. Hermenegildo
18. Henrique Costa Hermenegildo
19. João Benincasa Stallone de Lima
20. João Miguel Primo Mota
21. João Romeu Pontes Rosa
22. Lara Romeu Pontes Rosa
23. Laura Barcelos Ciminelli
24. Laura Heringer de Melo Silva
25. Luísa Passine Sales

26. Maria C. do Nascimento
27. Maria Luisa de A. Leite
28. Matheus Freitas Wamburg
29.Nina Manhães Nóbrega
30. Olivia dos Santos Heringer
31. Pedro Barbosa Nascimento
32. Pedro Henrique de A. Leite
33. Samuel Dianes M. Teles
34. Tiago Szendrodi D.Teixeira
35. Valentina C. Granja Pinz
36. Yan Werner Selau
37. Ygor Rosa Monteiro

~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/

FOI ASSIM...   Em 12 de agosto de 1859, o Rev. Ashbel Green

Simonton, missionário presbiteriano, chega ao Rio, para propagar o

Evangelho ao povo brasileiro. ... Em 12 de janeiro de 1862 é organizada

a primeira Igreja Presbiteriana no Brasil (Igreja Presbiteriana do Rio) e

no dia 4 de julho de 1906, foi organizada a Igreja Presbiteriana de

Botafogo - o segundo fruto da Igreja do Rio, em nossa cidade. ... Mas, a

SAF BOTAFOGO foi organizada antes disto.

... No dia 07 de março de 1906, ainda como Congregação, na

presença dos Revs  Álvaro Reis (pastor da Igreja do Rio) e José Osias

Gonçalves (pastor da  Congrega-ção) aconteceu sua organização.

Nossa SAF BOTAFOGO começou pequena: com apenas 13 sócias,

mas ao longo desses 114 anos ela floresceu, frutificou e hoje contamos

com 53 sócias, distribuídas em 4 Departamentos, cujos nomes lembram

verdadeiras auxiliadoras (em ordem alfabética):

Darcy Robalinho, Hercília Ubaldo, Leonete Martelotta e Maria Azambuja.

Somos verdadeiras auxiliadoras e damos prosseguimento ao

trabalho de Presidentes valorosas que lideraram a SAF, juntamente com

suas diretorias, executivas e sócias.
~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~

Luzia Barbara Manganello Velloso - Responsável pelo Boletim
~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/



Queridas socias da SAF Botafogo, informamos que seguindo as
orientações do Ministério da Saúde e do Conselho da nossa amada
Igreja Presbiteriana de Botafogo interrompemos, por tempo
indeterminado, nossas atividades e programações devido a pandemia do
COVID 19.

Assim,  estamos encaminhando nosso Informativo Mensal
“SAF em Ação” pelas redes sociais, para que possamos continuar
unidas em Cristo como “Verdadeiras Auxiliadoras”.

~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/

Parabéns Meninas!  Que Deus Abençoe e Guarde a todas!
01 – Sulamita Manhãs Sales Rocha

04 – Carmen Aline Vilela de Sena Torres
14 – Nalva Pereira Caldas

15 – Vania Viana Regis
16 – Stila Borges Coelho de Souza

21 – Ana Cristina Rodrigues Ribeiro
23 – Ana Carolina da Cruz Lima

27 – Eneida Nogueira da Costa

ANIVERSARIANTES DE MARÇO

~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/

CULTO AO SENHOR - 114º ANIVERSÁRIO DA NOSSA SAF:
Foi uma manhã muito festiva no Culto Matutino do domingo - 08 de
março.  Estávamos todas alegres, coloridas e floridas, quando nos
reunimos para prestar culto ao Senhor e comemorar o aniversário da
nossa amada SAF Botafogo.  O mensageiro foi o nosso Conselheiro,
Presb. Eduardo Gouvêa. Tivemos o privilégio de participar de vários
momentos do culto inclusive na distribuição dos elementos da Santa
Ceia. Contamos com a presença: da Secretaria Sinodal do Trabalho
Feminino,Iracema Maia Ferreira; da Presidente da Sinodal do Rio,
Adriana Maia Ferreira da Silva; da Vice-Presidente da Federação Rio,
Emília Pereira Leitão;  da Secretária Presbiterial do Trabalho
Feminino, Elenice Arruda.
Registramos, ainda a presença das seguintes Safs da Federação Rio:
Copacabana, Gávea, Rio e da Igreja  Bairro Imperial (São Cristóvão).

DIA DE ORAÇÃO DAS SAFS DO BRASIL - Foi comemorado na
SAF Botafogo na quarta-feira, dia 04 de março, de 09h00 às 16h00.
Foi um dia abençoado, ao logo do dia compareceram 18 sócias.

Todos os Departamento, Diretoria e Secretária estiveram
presentes em seus horários e dirigiram a reunião.

Como a Mesa Executiva do PRJN estava reunida em nossa
Igreja, tivemos um abençoado momento em que eles desceram e
oraram conosco.

O dia foi de muita oração e confraternização  e, ao final do
dia todas se sentiram conforme nos diz a Palavra de Deus: “…..como
quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de
júbilo” (Salmo 126 1b e 2ª).

EVANGELISMO- A proveitando o Dia Internacional da Mulher, a
Federação Rio promoveu um Trabalho de Evangelização no entorno
da Igreja Presbiteriana Muda Usina. A SAF Botafogo  se fez
representar.

O evento foi no dia 09 de março, na parte da manhã.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO DO PRJN - Foi em nossa
Igreja, no sábado, dia 14 de março - Nossa SAF Botafogo preparou e
serviu o café da manhã, lanche de manhã, almoço e lanche da tarde.

Tudo foi feito com muito carinho e o PRJN ficou agradecido.
~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/

Projeto no qual as sócias da SAF Botafogo estão orando pelas
crianças do Departamento Infantil de nossa Igreja.

Os nomes das crianças já foram entregues às Coordenadoras
de Departamento.

O número de crianças matriculadas na EBD é menor do que o
número de sócias da SAF, sendo assim, se você não recebeu o nome de
uma criança para orar, sugerimos que escolha uma na lista a seguir e
ore por ela e sua família:
1. Ana Beatriz Albuquerque Pagani
2. Beatriz Regis de Medeiros
3. Betina Vilela Torres Pinto
4. Brenda La Porta de Freitas Soares
5. Cecilia Caldas Caetano Ladeira
6. Clara Paradela Diniz Junqueira

7. Daniel Lima Braga
8. Daniela Arruda Lens César
9. Davi Benincasa Stallone
10. Davi Caldas Caetano Ladeira
11. Erik Fazzi Martins
12. Estevão Chaves do Nascimento

-continua-
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