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“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”
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Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
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Candidato
Lic. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja
Rev. Miguel Marques Rodrigues, Rev. Cid Pereira Caldas, Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa, Pb. Esequias Costa Sales, 
Pb. Mário Filipe Bandeira Pereira, Pb. Paulo dos Santos Nascimento, Pb. Paulo 
Severino da Silva (emérito), Pb. Vitor Camarinha da Silva.

Diáconos
Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, Leonardo Coelho de Medeiros, Michel Beltrão Jarque.

Diáconos Eméritos
Antônio de Oliveira Nóbrega, José Marques Baía, Marco Aurélio de Jesus Oliveira 
Nóbrega.

Escola Dominical
Crianças: Desde o berço até aos juvenis, nossos pequeninos se reúnem em diferentes 
classes, que funcionam no EFOC - 3º andar e, como UCP - Botafogo, desenvolvem 
diferentes atividades, sob a Coordenação Geral de Ilda Marques de Andrade.

Adolescentes: EFOC - 3º andar :: Orientador: Lic. Diego Brito Stallone de Lima.

Moços: 4º andar :: Orientador: Pb. Esequias Sales.

Adultos: Classe I - 1º andar :: Classe II - 2º andar :: Orientadores: Pb. Eduardo de 
Oliveira Gouvêa e Luzia Soltesz.

Membros Novos: 1º andar :: Orientadora: Stila de Sousa.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h00 às 17h00, no Salão 
Social - 2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 1º Domingo, às 16h30min, no Salão Social - 2º andar.

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Encontro: REUPA - 4º Sábado, às 15h00, nas casas dos Adolescentes.   

UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

Pastor Efetivo

Rev. Miguel Marques Rodrigues

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas
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Para Pensar
Bem-aventurados os que choram

Mateus 5:4

Hoje, tratamos de uma das bem-aventuranças mais difíceis de nos apropri-
armos. Difícil porque “só quem sofreu pode avaliar quem sofreu” como dizia o poeta
Sérgio Pimenta. Mas, não podemos ser reducionistas em achar que só se chora por
tristeza. Choramos por alegria ou dor, vitória ou derrota, heroísmo ou fraqueza, por
insegurança, por sensibilidade, por cortar cebolas... choramos porque choramos.
Destacamos aqui o choro por motivos emocionais.

O termo grego que traduzimos por chorar diz respeito a um tipo de choro que
denota o maior sofrimento e a mais grave dor. Como, por exemplo, chorar a morte de
alguém. Aqui assume a força dos dramas existenciais que sofremos, enfrentamos e
choramos. É o tipo de realidade que somos obrigados a enfrentar, que se apodera de
nós a tal ponto que não podemos nos conter.

Chorar não é para ser evitado, nem se deve evitar. Lembre-se que até Jesus
chorou! Mas precisamos e podemos entender estas palavras de Jesus interpretan-
do-a como é feliz o homem que suporta a adversidade. Mas, também nos ajuda a
entender que nem todos os dias são de sol. Há dias de chuva e a chuva é necessária
para produzir vida.  Desejamos a felicidade e a alegria eterna, mas somos ministra-
dos, edificados e transformados ao olhar para dentro e nos vermos diante da realida-
de de que falta – e aí choramos.

Esta bem-aventurança deve nos sensibilizar para lidar com nossos seme-
lhantes e suas tristezas. Sofremos, mas há pessoas com sofrimento de morte à
nossa volta. Gente que precisa ser consolada e Deus quer nos usar como instrumen-
tos para gerar felicidade. Talvez pudéssemos dizer que esta bem-aventurança nos
leva a dizer: Bem-aventurando o homem que se preocupa intensamente com os
sofrimentos e as necessidades dos outros.

É possível dizer que esta bem-aventurança nos abre a porta para dizer que
este choro é consequência da tomada de consciência de nossa própria condição.
Neste sentido, bem-aventurado o homem que toma consciência do seu estado
e....chora, será consolado.

Mas, não se esqueça, “Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela
manhã” (Sl 30:5b). Lembre-se de que o Senhor nos enviou o Consolador, o Espírito
Santo que ministra em nós trazendo o suprimento emocional que precisamos.

Que maravilhosa promessa – o choro será consolado!!! Deus provê consolo.
Um dos significados da palavra consolo é – proporcionar ou trazer satisfação! Deus
faz isso! Se aproprie da promessa de Deus para sua vida:

“Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles.serão povos de
Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a
morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras
coisas passaram”. (Ap 21:3-4)
Há pessoas que já investiram tempo demais, se esgotaram e estão

desfalecidas de tanto chorar. Está mais do que na hora de viver a alegria da consola-
ção! Jesus nos oferece isso.                                                             Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero          Paulo Nascimento

Diáconos                 Joaber Sales, Marco Aurélio e
  Fabio Severino

Recepção                Solange Nascimento
                           Afia Mendes

Música                   Manhã: Coro Marcello Ganter
             Inês Rufino

                            Noite:   Grupo Kaleo

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 2ª - Conselho da Igreja

Art. 76: O quorum do Conselho será constituído do pastor e um terço dos
presbíteros, não podendo o número destes ser inferior a dois.

 § 3º. Quando não for possível, por motivo justo, reunir-se o Conselho para
exame de candidato à profissão de fé, o pastor o fará, dando conhecimento de seu
ato ao referido concílio, na sua primeira reunião.

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero      Mário Filipe

Diáconos            Jorge Sarito, Michel Jarque e
Leonardo Medeiros

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música                Manhã:   4 Cantos
Inês Rufino

  Noite:     Grupo Kaleo

Som Roney Hermenegildo

Domingo

09h30m Escola Dominical

10h30m Culto ao Senhor

Dinâmica Infantil

16h00m Ensaio Coral

18h00m Culto ao Senhor

 Terça-Feira
09h00m SAF - Oficina Artesanal
19h00m Reunião de Oração

 Quarta-Feira
15h00m Palavra e Oração

               Sexta-Feira
 15h00m  Encontro com a Bíblia



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de
Botafogo é uma comunidade de
pessoas que estão sendo
transformadas por Jesus Cristo
em todas as esferas da vida.
Compartilharmos o amor de
Cristo, cuidamos um do outro e
servirmos 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.

CUIDADO COM O CULTO
Irmãos, a Junta Diaconal nos
lembra sobre a necessidade de
termos o cuidado de desligar o
celular ou silenciá-lo durante os
cultos. Não se deixe dominar pelo
aparelho, nem permita que o som
lhe atrapalhe de cultuar ao
Senhor. Lembra? Adoramos ao
Senhor em espírito e em verdade.

PRÓXIMA QUINTA-FEIRA -
AÇÕES DE GRAÇAS
Vamos agradecer a Deus pelas
bênçãos recebidas ao longo do
ano. Na próxima quinta-feira, dia
24 de novembro, às 19h cada um
de nós, deve trazer 1 Kg de
gênero alimentício não-perecível
ou a fruta de sua predileção para,
no momento de consagração,
entregarmos ao Senhor como
expressão de nossa gratidão.
Tudo aquilo que for oferecido
será encaminhado pela Junta
Diaconal para entidades sociais.
Agradecemos as bênçãos
recebidas abençoando vidas.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
No próximo domingo nos
assentaremos à mesa após o culto
matutino. Ainda hoje você precisa
fazer sua inscrição e pagar seu
almoço. As vagas são limitadas,
procure nossas irmãs Maria Emília,
Márcia Sathler, Angela
Grammatico e Célia Miranda.

CANTANDO E LEMBRANDO
No dia 27 de novembro, no culto
às 18h viveremos momentos de
recordação de hinos e cânticos que
marcaram a história da Igreja no
Brasil através do Ministério de
Vencedores por Cristo. Você que
já faz parte da chamada eterna
mocidade, que lembra de ter
louvado ao Senhor com cânticos
como “Glória pra Sempre”, “Mente
e Coração”, “Cada Instante” e
outros não pode faltar, mas você
que não conhece vai ser edificado



também por este culto de louvor
ao Senhor. Você, membro da Igreja
Presbiteriana de Botafogo, não se
esqueça de chamar aquele irmão
ou irmã que não vemos já há
algum tempo. Quem vai tocar e
cantar? Surpresa!

BAZAR DA SAF SERÁ NO DIA
03 DE DEZEMBRO
Você não pode deixar de vir. As
senhoras prepararam com muito
zelo, inúmeras coisas para que
você possa adquirir e abençoar
vidas. Você não pode faltar, nem
perder esta oportunidade. O Bazar
será no dia 03 de dezembro,
sábado, das 9h às 17h. Não falte.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL
Estamos preparando uma linda e
abençoadora programação para o
mês de dezembro com a
participação de pais, crianças,
Quarteto 4 Cantos e o Coro
Marcello Ganter. Natal é tempo de
família; natal é tempo de Igreja.
Planeje-se para estarmos juntos.

NATAL DA IP BOTAFOGO
No dia 25 de dezembro, domingo,
às 19h, celebraremos o Culto de
Natal da Igreja Presbiteriana de
Botafogo. Serão momentos de
culto, comunhão e celebração ao
Senhor. É fundamental que você
e sua família estejam presentes.
Preste atenção no horário.
Excepcionalmente, o culto
começará às 19h a fim de que você
tenha tempo de celebrar com os
seus e, depois, vir para a Igreja.

DEVOCIONÁRIO CADA DIA
O Conselho da Igreja adquiriu
1.000 exemplares do devocionário
“Cada Dia” que contém uma
mensagem de natal para cada dia
do mês de dezembro. O objetivo é
que você possa distribuir em seu
condomínio, entregar para
membros de sua família. Não
queremos que sobre nenhum, mas
que todos cheguem nas mãos das
pessoas e, assim, levemos palavras
que abençoam. Junto com o “Cada
Dia” daremos também um
pequeno encarte contendo nossa
programação de natal. Assim que
terminarem de ser impressos e
chegarem, vamos começar a
distribuição. Fique atento (a)!

CESTAS DE NATAL PARA
ABENÇOAR FAMÍLIAS
Vários irmãos já se dispuseram a
abençoar vidas oferecendo, neste
natal, uma cesta de natal com a
Palavra de Deus para famílias
carentes. Nosso alvo é adquirir 100
cestas de natal a fim de abençoar
famílias carentes. Este trabalho é
coordenado pela SAF, portanto,
procure ao final do culto, à porta,
uma das senhoras que compõem
a diretoria e, desde já, faça sua
inscrição.

GABINETE PASTORAL
Já caminha para o final. O trabalho
está sendo primorosamente
realizado e, no momento
oportuno, vamos agradecer a Deus
e você poderá passar por ali e ver
como ficou o espaço. Generosidade
de um casal da Igreja.



UMP ELEGE SUA DIRETORIA
Nossos jovens também se
preparam para o ano que vem.
Numa alegre e abençoada
Assembleia, elegeram a diretoria
para 2017, que ficou assim
constituída:
Presidente: Rodrigo Pina Caldas
Vice-Presidente: Bárbara Velloso Mattos
1ª Sec.: Vinícius Amorim Dutra
2ª Sec.: Brunno Fernandes Nóbrega
Tesoureiro:  Pedro Silva de Moraes Rocha

NOVOS IRMÃOS
No domingo passado vivemos
momentos sublimes na recepção
de irmãs que vieram fazer parte
do Corpo de Cristo reunido aqui,
são elas: Eunice Paredes Pina,
Eunice Arruda de Barros, Elenice
Arruda, Angelita de Arruda e Ilsi
Muniz Pimenta Lobato. Queremos
dar as boas-vindas às nossas irmãs
rogando ao Senhor que as use em
nosso meio e que elas sejam
abençoadas por nós.

REV. MIGUEL E ANA CRISTINA
MANDAM NOTÍCIAS
Conforme foi informado à Igreja,
nossos amados Rev. Miguel e Ana
Cristina foram aos Estados Unidos
da América passar uma temporada
com seus filhos Keyla e Eduardo
e suas famílias. Chegaram bem e
mandam um grande beijo para a
Igreja. Tempo de alegria, descanso
e gozar da presença de filhos,
genro e nora e dos queridos netos.
Ficamos com saudade, mas
alegres por esta oportunidade. Que
Deus os abençoe.

OREMOS PELOS ENFERMOS
Continuemos a orar 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 nomes
daqueles que foram informados ao
pastor: Carlos Weirich Meurer
Câmara de Carvalho Colla, Clair
Dobler (tratamento), Almte. José
Carlos Coelho de Sousa, Patrícia
Soares (tratamento), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy Barbetta
Soares e Rônia Baía Rocha.

COMO INTEGRAR FÉ E
TRABALHO?
A Escola Dominical segue
desenvolvendo este tema ao longo
do mês de novembro. Chegue às
9h30min e participe da Escola
Dominical.

CADEIRAS PARA O SALÃO
Esperamos concluir, ainda este
mês, nossa campanha para
aquisição de novas cadeiras para
o salão. Todas as mesas já foram
compradas. A grande maioria das
cadeiras também, mas ainda
faltam cerca de 25 cadeiras para
completarmos. Cada cadeira
custa R$ 80,00. Estamos na reta
final de nossa campanha.
Procure a presidente da SAF,
Sra. Maria Emilia Cardoso ou o
Vice-Presidente do Conselho,
Presb. Esequias Sales.



VISITANTES NOS ABENÇOAM
COM SUAS PRESENÇAS
No domingo passado tivemos a
alegria de receber em nossa Igreja
os irmãos: José Maria Correia
Guedes, Lucy Moza, Mário Sérgio
Costa e Victor Hugo Canto Costa.
Registramos aqui o desejo de revê-
los em outra oportunidade.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Deise Portella Ferreira Barros (SP),
Stelleo Passos Tolda (SP), Edson de
Alencar Gonçalves (2538-0111), Marcia
Balmant Sathler Pereira (2226-2475);
Dia 21: Denize Maria Teixeira Gomes
(2542-0869), Luziane Ferreira dos Santos
(2295-5929), Robson da Costa (2548-
0485), Lucas de Freitas Santos Gouvêa
(2495-4020); Dia 23: Renato Aloysio
Telles Ribeiro Junior (2295-0120); Dia
24: Thayná Victorio Costa Cavalcanti
(2286-2044), Raner Jogemias Soares da
Silva (2268-4680; Dia 25: Alaídes Maria
de Jesus (2539-4314), Júlia Bustamante
Tolda (SP), Daniele Pereira (2286-0622),
Acácia Marques de Carvalho, Edson
Simon Leitão (3594-8881); Dia 26: Renan
Leal Pereira da Silva (2527-2768), Tássia
Fernanda Landgraf Zema (99236-5668),
Sara Celeste Manhães Sales (3988-
8392).

ORDEM DO CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão
Saudação e Acolhimento
Cântico 27 NC – Um hino ao Senhor
Oração de Adoração e Louvor
Cântico 32 NC – O Deus fiel

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 121
Cântico 165 NC – Cuidado divino
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Cântico 157 NC – Segurança em Cristo

Aniversariantes da Semana
Batismo Infantil

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico 144 NC – Segurança e alegria
Oração Diaconal de Dedicação

Avisos
Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter:
        “Crê no Senhor”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter:
  “De joelhos partamos nosso pão”

Oração de Consagração
1Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos elementos eucarísticos
Cântico 334 NC – A conversão
Comunhão
Oração do Pai Nosso

DESPEDIDA

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio – Coro Marcello Ganter:

         “Eis meu Deus”
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                Botafogo 
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                                 CULTO DAS CRIANÇAS 
                      Boletim Dominical – ano 1 nº41 – 20 de novembro de 2016                                                                                                                                                                               

Os amigos selam Alianças 
    “ De sorte que já não és escravo , porém filho; e, sendo filho, também herdeiro por 
                                                   Deus”        Gálatas 4:7 
      “...herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; se com ele sofremos , também 
                     com ele seremos glorificados” Romanos 817b.”  
                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 
 
                
       
                                   

               É muito ruim quando um amigo entende errado aquilo que falamos, não 
é ? Um dos motivos para que isso aconteça é porque nós somos desastrados e 
nos expressamos mal. Foi o que aconteceu com a Bibi e o Davi : 
           - Não foi isso que eu quis dizer... 
           - Mas eu ouvi bem ! E fiquei triste ....   
           - Ok ! Não vamos brigar mais !  Vamos fazer uma aliança ! 
           - Que isso ?!? Que aliança que nada, não quero casar com você ! 
                   O que significa a palavra ALIANÇA?  
         Quando pensamos em aliança, lembramos logo daquele anel que os noivos 
usam depois que se casam , não é? Quem já assistiu a um casamento sabe que 
os noivos prometem amar , respeitar e cuidar um do outro “até que a morte os 
separem”, não é assim? Depois disso , para mostrar que serão firmes nestas 
promessas , colocam uma aliança.Podem até brigar, mas renovam sua ligação. 
         Mas aliança não é só o nome do anel  do casamento . Significa muito mais ! 
Quando a gente não conhece o significado de uma palavra , a saída é dar uma 
espiadinha no dicionário. E lá está escrito que uma aliança é :  uma combinação , 
uma união, uma ligação,  é ficar aliado de alguém . E amigos e amigas selam 
alianças.  Deus selou  uma aliança com Moisés e o povo no deserto , 
reconstruindo uma amizade mesmo depois que o povo, teimoso e de coração duro, 
fez um bezerro de ouro para adoração.  
          Será que nosso Deus , além de nos criar , fazer de cada um de nós um ser 
especial , para cumprir uma função especial, além de nos enviar Cristo para nos 
religar a Ele ,  será que Ele ainda precisaria fazer uma aliança conosco? Tem mais 
alguma coisa maravilhosa para acontecer? Deus é maravilhoso e nos dá de graça , 
pelo grande amor que tem por nós , a chance de sermos filhos dEle e termos como 
herança a vida eterna com Ele. Nós vamos ver nosso Deus !        
                                                                  Bjo,   Tia Ilda       
(saiba mais em Êxodo 34 :5-9 / Gálatas4:1-7 / Rm 8:12-17 / Provérbios 17 :17)                     

 

 

“...se ouvirdes a minha voz e 
guardardes a minha aliança , 
então , sereis a minha 
propriedade peculiar dentre 
todos os povos...”Êx 19: 5 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


LITURGIA : 
Prelúdio : Boas vindas (Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vol 3 – 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 : Bem vindo em nome do Senhor!! Bom dia meus 

amigos! Vocês sabiam que Deus está aqui , neste lugar? 
Temos algum visitante? 

 
2-Cântico : Meu livro companheiro (Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vol 3 – vermelho-8/APEC) 
                                     Bíblia meu livro , meu livro companheiro 
                                     meu livro companheiro é a Palavra de Deus 
                                       Nela eu aprendo , aprendo dia a dia , 
                                        Aprendo dia a dia a  andar com Jesus 
 
3-Oração de Louvor : Nosso Deus é sempre fiel e bom !!  Tudo que 
Ele faz é perfeito! Vamos orar e dizer isso a Ele? 

 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro– Lucas 1:28-33 
   

5-Versículo do mês de novembro para memorizar:  

 
“Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. “  

 Salmos 100:1            

 
7-Cântico : NA PEQUENA BELÉM ( Randy Vader) /cantata de Natal ” 
Vinde...adoremos” faixa 4 
Ouçam os sinos dizendo assim :  
                   “Glória ! Aleluia ! Já nasceu , enfim! 
                    Paz na terra , tudo bem , 
             Cristo nasceu na pequena Belém!”  (bis) 
Os anjos lá no céu ...pastores a velar ... 
           Naquela manjedoura  o rei menino está. 
Os sábios a seguir a estrela divinal 

       nos fazem relembrar essa noite sem igual. 

 

8-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado, Senhor, por tudo! 
9-Mensagem – Tia Ilda 
 
10-Cântico-Pequenino Nenê ( Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vol 3 – vermelho-65/APEC) 
 Pequenino nenê , num bercinho de palha , 
 ele veio do céu porque gosta de mim 
 Meu amigo é Jesus, foi criança também  
 Foi nascer em Belém pequenino nenê 
 
11-Palavra Pastoral e Benção 
 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao lado. 

 
Aniversariantes de NOVEMBRO 

MALU ( MARIA LUISA) 07/11      3 ANOS 

LUCAS 21/11      9 ANOS 

TIA JULIA MARQUES ( FAUSTINO) 28/11        

 

"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 (0 a 12 anos) 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h15min-  Abertura da EBD ( +ensaio para eventos) 
10h45min- lanche11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária) 
Funcionamento do berçário e maternal (0 a 2, 3 anos- de 9h30min até o 
término do culto matutino) 
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