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IGREJA

BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

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

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

IGREJA

BRASILDO
PRESBITERIANA

“Amar é o mínimo que podemos fazer; não há limite para o máximo.”

Rua da Passagem, 91 :: Botafogo
Rio de Janeiro :: RJ :: CEP 22290-030

Tel.: (21) 2295-6099 | 2542-6948
igreja@ipbotafogo.org.br

Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja
Rev. Cid Pereira Caldas, Rev. Diego Brito Stallone de Lima, 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, José Marques Baía (Emérito), Leonardo Coelho de 

Diáconos Eméritos Antônio de Oliveira Nóbrega 

Medeiros, Marco Aurélio de Jesus Nóbrega (Emérito) e Michel Beltrão Jarque.

Escola Dominical

9h30min - Culto das Crianças - 4 a 12 anos / Berçário / Maternal - 0 a 3 anos

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h às 17h, no Salão 

Rev. Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.

Site: www.facebook.com/mocidadebotafogo

2º andar.

UPH - União Presbiteriana de Homens
Reunião: 1º Domingo, às 16h30min, no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Encontro: REUPA - 2º Sábado, às 15h00, nas casas dos Adolescentes.

   
UMP - União de Mocidade Presbiteriana

Encontro: #SomosUM - 1º Sábado, às 18h00, no Salão Rev. Miguel Marques 
Rodrigues - 2º andar.

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

Pastor Emérito

Rev. Miguel Marques Rodrigues

1906 - 2017

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

Pastor Auxiliar

10h15min - Abertura da EBD - 3 a 12 anos com ensaios para eventos
10h45min - Lanche e espaço para comemoração de Aniversários
11h até o nal do culto matutino: Classes da EBD 3 a 12 anos :: Berçário 0 a 2 anos
18h00min - Matinê do Departamento

Adolescentes: 3° Andar :: Orientador: Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Jovens: 4° Andar :: Orientador: Presb. Esequias Sales

Crianças

Adultos:
Classe I - 1° Andar :: Orientadora: Luzia Soltez
Classe II - 2° Andar :: Orientador: Pb. Eduardo de Oliveira Gouvêa

Reunião Plenária: 4 Domingo, às 16h no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues.



Para Pensar
Luz do mundo

Mateus 5:13

Este é o convite de Jesus para seus discípulos – ser luz do mundo. Ilumi-
nar o mundo. Perceba que o texto não diz que, como discípulos, nós temos que ser
luz do mundo. Disse Jesus: “Vós sois”! Que tarefa enorme, complexa e pesada.

Para começar a destrinchar este conceito que nos é trazido, primeira-
mente, é preciso lembrar que Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo; quem me
segue não andará nas trevas; pelo contrário, terá a luz da vida”. (Jo 8:12b) Na
verdade, a luz que precisamos espraiar não é nossa própria, é reflexo da luz de
Jesus. É claro que, para quem é autocentrado, é uma decepção, mas a verdade é
que, para reluzir Jesus, é preciso esvaziar-se de si mesmo. Se assim não for, não
há luz a brilhar. A nossa própria luz não alcança o objetivo proposto – glorificar a
Deus. O que resplandece em nós é a presença de Jesus no coração.

Uma vez alcançado por Jesus é preciso que o cristão seja visto. Essa é a
razão de ser da luz, ser vista. Não existe discipulado secreto. Cristianismo em
segredo. Vida cristã escondida. O cristão que não assume, que não é visto, nota-
do, percebido – não é cristão! Assim como o cristão salga, deve levar a luz de
Cristo para onde quer que esteja. Sua fé precisa ser vista e percebida.

Outra função fundamental da luz é guiar e é exatamente disso que o mundo
mais carece – direção. O mundo precisa de mulheres e homens que estejam
dispostas a investir sua vida em gestos de amor, bondade, altruísmo e misericór-
dia. Coisas que você conhece, foi alvo e tem todas as condições de oferecer aos
outros. Meus irmãos, como as pessoas precisam de ajuda para encontrar cami-
nhos na vida. Ajuda em todos os níveis. A palavra que abençoa; a oração que
reanima; o gesto que ama; a companhia que espanta a solidão; a orientação
iluminada por Deus que faz redescobrir possibilidades; o abraço que acolhe; a
ação de quem sabe que os vazios do ser humano têm o tamanho do amor de
Jesus.

Luz ainda tem uma serventia maravilhosa – servir de advertência. Esta é
uma tarefa cristã que nem sempre temos coragem de assumir – ser agente de
proclamação da verdade e libertação. A luz que adverte do perigo, que denuncia a
corrupção e o pecado. Luz que, quando chega, acaba com as trevas.

Agora, a luz que somos é para que vejam as nossas boas obras. Quanta
gente tem sido vela, lanterna, lâmpada que mostra muita coisa, menos o melhor,
o que há de bom, boas obras. Essas boas obras as quais Jesus se refere não tem o
objetivo de nos colocar em evidência. Veja no versículo dezesseis. O propósito de
nossas boas obras é glorificar a Deus, não é chamar a atenção sobre nós. Aqui
nos lembramos do que afirma o Breve Catecismo que nos ensina que o fim prin-
cipal do homem é glorificar a Deus (Rm 11.36; I Co 10.31), e gozá-lo para sempre
(Sl 73.24-26; Jo 17.22,24).

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero  Paulo Nascimento

Diáconos Jorge Sarito, Aurelino Dutra e
Leonardo Medeiros

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:   Stella Junia
              Raner Jogemias
Noite:     Grupo Kaleo

Som Roney Hermenegildo

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 2ª - Conselho da Igreja

Art. 83.  São funções privativas do Conselho:

a) exercer o governo espiritual e administrativo da igreja sob sua jurisdi-
ção, velando atentamente pela fé e comportamento dos crentes, de modo que não
negligenciem os seus privilégios e deveres;

b) admitir, disciplinar, transferir e demitir membros;

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero      Mário Filipe

Diáconos            Joaber Sales, Fábio Severino e
José Baía

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:   Stella Junia
              Coro Marcello Ganter
Noite:      Stella Junia
              Coro Marcello Ganter

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.

AS PARÁBOLAS DE JESUS
Este é o tema que a Escola
Dominical está nos oferecendo
para estudo. Palavras de Jesus
para a humanidade. A partir
do próximo domingo, às
9h30min. Nessa ocasião,
voltaremos a divisão em
classes.
Classe I - 1º Andar
Classe II – Salão
Classe III – Sala da UMP – Esse ano
estamos aduzindo à essa classe,
além dos moços, jovens casais
também.
Dep. Adolescentes – 3º andar

ADOLESCENTES, É HOJE!!
Hoje à tarde, às 16h30min, vai
começar a devocional da UPA!
O tema deste domingo na
devocional será “Cristo vive em
mim”!

VÃO COMEÇAR OS
TRABALHOS! - DIA 04 DE
FEVEREIRO
A mocidade está planejando e
convidando moços de mais de
duzentas igrejas para termos um
tempo de comunhão, adoração e
compartilhar. A Palavra será



ministrada pelo Secretário Geral
do Trabalho de Mocidade da Igreja
Presbiteriana do Brasil, Presb.
Alexandre de Almeida. Marque aí:
Dia 4 de fevereiro, às 18h, aqui
na Igreja.

IP JARDIM GUANABARA
Rev. Cid está pregando, nesta
manhã, naquela Igreja-irmã por
ocasião do aniversário do Rev.
Wladymir Soares de Brito.
Oremos para que Deus o use,
mas, também, agradeçamos
pela vida do Rev. Wladymir.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Nosso primeiro almoço do ano
será no próximo dia 19 de
fevereiro, após o culto
matutino. As inscrições já estão
abertas e devem ser feitas com
um dos membros da diretoria
da UMP que está coordenando
nosso almoço. Domingo
passado já tivemos diversas
famílias inscritas. Não deixe
para o final, pois seguramente
você já não enconrará mais
vagas.

ORE PELO CAMPO
MISSIONÁRIO EM LÁBREA/AM
Está localizado na margem
direita do Rio Purus, afluente
do Rio Amazonas. A localidade

dista 50 minutos de voo de
Porto Velho. A população é de
40 mil habitantes. A Junta de
Missões Nacionais tem mantido
este campo missionário há 9
anos. A miséria e a fome é
grande na localidade. A
prostituição infantil predomina.
O povo é muito carente e
sofrido. O trabalho é realizado
com crianças, adolescentes e
jovens. Todos os domingos, às
5h30min o povo se reúne para
orar. As crianças participam da
Escola Dominical. Por que
estamos lhe contando isso?
Para que você ore pelo trabalho
missionário.

UPH REALIZA REUNIÃO DE
PLANEJAMENTO
Com o desejo de realizar
encontros entre os homens de
nossa igreja, a diretoria da UPH
esteve reunida no domingo
passado. Teremos novidades
pela frente. Essa é uma
informação para os homens da
Igreja. Desejamos começar um
trabalho para quem é homem.
Homens com uma visão.

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 motivos e nomes daqueles
que foram informados ao
pastor:
1.  DESEMPREGADOS;

2. ENFERMOS: Clair Dobler
(tratamento), Almte. José
Carlos Coelho de Sousa, Presb.
Paulo Severino da Silva, Peggy
Barbetta Soares e Stila Borges
Coelho de Sousa;

3. PROBLEMAS FAMILIARES.

ESTIVERAM CONOSCO NO
DOMINGO PASSADO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja nossas irmãs
Daniela Nogueira de Souza e
Lucilma Silva de Oliveira. Que
Deus as abençoe e que
possamos vê-las outras vezes.
Nossa Comissão de Recepção
cuida com muito carinho de
conhecer todos aqueles que nos
visitam. Durante a semana
enviamos uma mensagem de
gratidão pela visita e um convite
para estar conosco outra vezes.
Somos uma igreja hospitaleira
pela graça de Deus.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Daniel Bruno da Silva
Feitosa (2543-6380); Dia 31:Giulia
Nepomuceno Batista(2772-3571);
Fernanda Vicente Rodriguez
(2275-3524); Dia 01: Ester dos
Santos Nascimento (2261-0498);
Dia 02: Ester Alves Leitão (2527-
4369), Elza Antônio Mendes
(Itália), Arlindo Gomes Sales
(2275-1066); Dia 03: Aventina
Maria Ferreira Neta (2205-2483),
Sergio Ricardo Ruivo Pontes
Sobrinho (2653-0010); Dia 04:
Carla Ferreira Valente Paulini
Lopes, Silvia Aparecida Meireles
de Souza (ES), Marcus Blanco da
Silva (3322-2314), Micaela yara
Ferraz Michael Campos (99151-
8670).

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.



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio – Órgão

Saudação e Acolhimento
17 NC – Deus seja louvado
Oração de Adoração e Louvor
04 NC – Culto a Trindade

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 146
107 NC – Ao pé da cruz
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Solista Raner Jogemias:

“Salmo 23” (VPC)

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
64 NC – Grata memória
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Solista Raner Jogemias:
“Se a Tua voz ouvir” (Davi

Sacer, Verônica Sacer e Ronald
Fonseca)

Mensagem: Presb. Eduardo
Gouvêa

DESPEDIDA

137 NC – Abrigo no temporal
Oração do Pai Nosso
Tríplice Amém
Poslúdio: Solista Raner Jogemias:

“Brilha Jesus” (Graham Kendrick)

A N O T A Ç Õ E S

---------------------



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 1 nº50 – 29 de janeiro de 2017                                                                                                             

As Sociedades Internas : os antenados da UPA   
“ Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na 

palavra, no procedimento, no amor, na fé , na pureza.”  1 Timóteo 4:12 
 
                                                  

                      
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 
 
 

 1906-2017 

           “- A Luana é muito  “avoada”! Ela não presta atenção em nada!    
            - Porque a senhora acha isso D. Rita? Pra mim, a Luana é normal...  
            - Ela parece que não escuta... Também, não larga o celular... A gente só vê 
a Luana com fone de ouvido. Fica em outro mundo, sei lá qual...                
            - Ah... entendi... Mas, fica tranquila... É nessas horas que ela mostra que 
está ligadíssima. Na idade dela a maior parte das informações vêm pela internet, e 
a maneira de ficar “por dentro” é estando “plugada” na rede. Ela é da UPA, fica 
tranquila! A maioria dos amigos até leem a Bíblia pelos aplicativos. E trocam ideias, 
informações da escola e fazem combinações de passeios. Veem filmes e até leem 
livros. Outro dia, lá na UPA ficamos imaginando Paulo, apóstolo, com um 
computador. Se ele viajou tanto, se comunicou com tantas igrejas, comunidades e 
pessoas numa época sem esses recursos... já pensou ? Paulo e seu notebook... ”  
 
                Não tem jeito! Quando se fala em adolescente a gente lembra 
de...Timóteo! Mas... ele era adolescente quando andou com Paulo? Não sabemos 
ao certo, mas é nítido que Paulo conheceu Timóteo na sua primeira passagem por 
Listra e Derbe e ficou muito impressionado com seu desenvolvimento na segunda 
viagem. E valorizou esse menino/rapaz.  
                 A família era formada pelo pai grego e pela mãe e avó judias. E elas 
ensinaram a Timóteo sobre Cristo e a Igreja. Ele foi criado ouvindo o evangelho 
desde pequeno. E desde o livro de Atos, percebemos o carinho de Paulo por esse 
jovem, elogiado e querido por todos os que conviviam com ele. Esta conduta não 
foi construída de uma hora para outra, mas foi resultado de uma aprendizagem que 
começou quando Timóteo era ainda muito novo . Certamente sua adolescencia foi 
valorizada .  
                 O adolescente tem potencial e gosta de participar , ser útil  . Na UPA o 
adolescente não é espectador. Ele participa , opina e constroi o pensamento . 
Temos orgulho e confiamos nos adolescentes , essas pessoas alegres , antenadas 
e tão capazes !!!!                                               # Beijos     Tia Ilda                                                                         
(saiba mais em Atos 16:1,2 / 2 Timóteo 1:3-5 e 1:13 -14 / 2Timóteo 3:14,15 )  

MOTO :           
Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, na s 
lutas sejamos fortes servindo ao Senhor Jesus.”  

 

 



LITURGIA : 
Prelúdio : Boas vindas  (Cânticos de Salvação para 
                                        Crianças vo l 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!!!Temos algum 

visitante? Muito bom estarmos reunidos de novo!!  
 
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 : Querido Deus , eu te amo! Vamos dizer isso a 
Ele? Vamos orar! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de janeiro– Provérbios 4:1-5 
   
5-Versículo do mês de janeiro para memorizar:  

 
“...Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. “  

 Marcos 16:15            

 
 
7-Cântico : : - É BOM JESUS NO CORAÇÃO!  

É bom! É muito bom! É muito bom ter Jesus no coração! (bis) 

Andar com Ele , juntinho dEle . 

É muito bom ter Jesus no coração! 

8-Oração de Gratidão e Súplica : Obrigado, meu Deus querido, pela 
minha  família , pelos meus amigos, pelas férias! 
 

9-Mensagem – Tio Eduardo (UPA) 
 
10-Cântico-- A CADA MOMENTO!  
A cada momento , eu sinto a presença do Senhor. (bis) 
Ao sentar ,ao levantar , ao dormir , ao despertar, 
e andando pelo caminho( bis) 
Aaa Aleluia! Aaa , Glória a Deus! 
 
11-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 
 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao  lado. 

 
Aniversariantes de JANEIRO 

 

"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- lanche 
11h – EBD ( dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do berçário e maternal (0 a 2, 3 ano s- de 9h30min até o   
término do culto matutino)  
 
 
 

ANA BEATRIZ 06/01      1 ANO 

TIA BIANCA 08/01  

NICOLAS  15/01        2 ANOS 

TIA CLAUDIA MOSKA 28/01  
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