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“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
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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, 

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, desenvlvem 

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
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Pastor Auxiliar

Rev. Diego Brito Stallone de Lima

Conselho da Igreja

Diáconos

Diácono Emérito: Antônio de Oliveira Nóbrega

Escola Dominical

Adolescentes: 3º andar :: Orientador: Rev. Diego Brito Stallone de Lima.

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

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

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 - 4º Sábado, às 15h, nas casas dos Adolescentes.

   
UMP - União de Mocidade Presbiteriana

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

Pastor Efetivo

Rev. Cid Pereira Caldas

Pastor Emérito

Rev. Miguel Marques Rodrigues

1906 - 2016

Igreja Presbiteriana de Botafogo

http://www.ipbotafogo.org.br

Site: www.facebook.com/upaipb

   

      
UCP - União de Crianças Presbiterianas

Domingos, às 18h, no 3º andar

   

Aureliano Gonçalves Dutra, Fábio Brochado Severino da Silva, Joaber Manhães Sales, 
Jorge Sarito da Silva Leite, José Marques Baía (Emérito), Leonardo Coelho de Medeiros, 
Marco Aurélio de Jesus Oliveira Nóbrega (Emérito) e Michel Beltrão Jarque.

Crianças:
   09h30min - Culto das crianças - 4 a 12 anos / Berçário/ Maternal - 0 a 3 anos
   10h15min - Abertura EBD - 3 a 12 anos com ensaios para eventos 
   10h45min - Lanche e espaço para comemoração de aniversários 
   11h até nal do culto matutino: Classes da EBD 3 a 12 anos :: Berçário -0 a 2 anos 
   18h00min - Matinê do departamento 

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) e Pb. Vitor Camarinha da 
Silva.

Ocinas Ester dos Santos Nascimento: Terças-feiras, das 9h às 17h no Salão Rev. 
Miguel Marques Rodrigues - 2º andar.
Reunião Plenária: 4º Domingo, às 16h no Salão Rev. Miguel Marques Rodrigues

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



Para Pensar
O que fazer com a Lei?

Mateus 5:17-20

Você já sabe que todos nós temos expectativas e dificuldades com leis.
Expectativas porque esperamos segurança para nossos direitos; respaldo para
nossas ações; vantagens asseguradas; e a certeza de que o bem será preservado.
Mas, também, temos dificuldades para cumprir as leis; para nos enquadrar; para
trazer cativo o coração e não dar vazão as paixões que as leis procuram conter.

A vida e ministério de Jesus, a graça, misericórdia e amor pode levar
muitos a confundir e achar que o que Ele propôs é um laissez-faire, ou seja, deixa
ser, deixa fazer, deixa acontecer. Assumir na vida um liberalismo ético, moral,
social, espiritual baseado puramente na vontade e nos instintos.

“Não vim revogar a lei ou os profetas”. Não vim desfazer da lei, nem retirar
o que disseram os profetas. Para muitos, essa declaração de Jesus é surpreen-
dente. Jesus estabelece que a lei tem caráter eterno, não é transitória. Há coi-
sas que são imutáveis, não dependem de tempo, época, cultura ou vontade. Mas
Paulo nos ensina que, em Cristo, a lei assume outra dimensão – “Porque o fim da
lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê”. (Rm 10:4)

A lei é tão importante, diz Jesus, que nada pode ser tirado. Porque a lei é
a constatação de humanidade, do projeto de Deus, do que precisa ser. Para o
judeu ao falar da lei, eles poderiam estar se referindo aos 10 mandamentos, ao
pentateuco ou a Lei e os profetas denotando a totalidade das Escrituras. É neste
último sentido que Jesus chama a atenção.

Por outro lado, é fato que Jesus revisita o conteúdo da lei chamando a
atenção para as distorções que facilmente somos capazes de realizar e nos
autojustificarmos. Os maiores confrontos de Jesus com escribas e fariseus fo-
ram fruto da distorção da Lei como, por exemplo, o sábado. Jesus denuncia a
hipocrisia religiosa; o excesso de regramentos desnecessário que mata; da pala-
vra que é morta; da aparência externa que não parte nem transforma o coração.

Na verdade, com essas palavras, Jesus ressalta a fundamental realidade
de que o homem precisa buscar a vontade de Deus e se dedicar a obedecê-la. Não
ser um animal irracional largado as suas paixões, pois se nos deixarmos levar
por instintos e vontades, caminhamos para a destruição, pois “o bem que quere-
mos, não fazemos”.

Nossa natureza caída necessita da direção que só Deus pode dar para que
alcancemos plenitude de vida. Plenitude que nos é oferecida por Jesus. Que nos
mostra que há ligação entre passado e presente, por isso Ele não veio revogar. De
igual forma, sua vida tem um passado, presente e futuro. Mas, também, que o
cristianismo não é algo fácil. Há necessidade de engajamento total do ser no
compromisso de fé.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

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

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL

CONSTITUIÇÃO

SÍMBOLO DE GOVERNO

CAPÍTULO V

Concílios

Seção 2ª - Conselho da Igreja

Art. 83.  São funções privativas do Conselho:

c) impor penas e relevá-las;
d) encaminhar a escolha e eleição de presbíteros e diáconos, ordená-los e

instalá-los, depois de verificar e regularidade do processo das eleições e a idonei-
dade dos escolhidos;

e) encaminhar a escolha e eleição de pastores

    PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero       Eduardo Gouvêa

Diáconos            Michel Jarque, Marco Aurélio
Aurelino Dutra

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:   Inês Jarque
             Coro Marcello Ganter
Noite:     Grupo Kaleo
             Grupo Kaleo/4 Cantos

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.

INTRODUÇÃO À TEMÁTICA
DAS PARÁBOLAS
Neste domingo começamos a
estudar as parábolas de Jesus na
Escola Dominical. Hoje e no
próximo teremos um panorama
geral da temática. Você já sabe.
Todos os domingos às 9h30min.

AS VAGAS PARA O ALMOÇO
ESTÃO TERMINANDO
Se você ainda não fez sua
inscrição, é bom fazê-la ainda hoje.
Pois a UMP, que coordena nosso
primeiro almoço do ano, informa
que a maioria das listagens de
inscrição já estão completas.
Lembrando: Excepcionalmente,
neste mês, nosso almoço será no
terceiro domingo, dia 19 de
fevereiro, após o culto matutino.
Tem sido uma excelente
oportunidade de comunhão e de
conhecimento mútuo.

ANNA CLARA E MATHEUS
OLIVEIRA SE CASARAM
No sábado, dia 28, nosso querido
Matheus se casou com Anna
Clara. Registramos aqui a alegria
da Igreja por essa união. Que
Deus, que os fez uma só carne,
continue a abençoá-los e dirigi-los
em suas decisões.



CORO MARCELLO GANTER
VOLTA A NOS ABENÇOAR
Depois de um tempo de descanso
nosso estimado e apreciado Coro
já voltou às atividades neste
domingo participando de nossos
cultos e realizando seu ensaio.
Que tal você servir ao Senhor no
coro? Fale com a Clara.

PRECISAMOS DE DOIS BEBÊS
CONFORTO
Nosso berçário solicita aos irmãos
que porventura possam abençoar
o departamento infantil com este
equipamento que procurem o
departamento ou o pastor. Nossos
bebês terão mais conforto, pois
queremos oferecer o melhor.

VAMOS CUIDAR DE NOSSOS
VISITANTES
Com o objetivo de abençoar
aqueles que nos visitam, a Junta
Diaconal disponibiliza bíblias para
serem emprestadas àqueles que
nos visitam. Portanto, a prioridade
é deles. Habitue-se a trazer sua
Bíblia e observar se há pessoas a
sua volta que não estão com a sua
e compartilhe a Palavra de Deus.

CADERNETAS DE
CONTRIBUIÇÃO
Com o objetivo de lhe facilitar, a
tesouraria de Igreja disponibiliza
trimestralmente envelopes para
que você possa entregar seus
dízimos. Essas cadernetas ficam
a entrada do templo com os

diáconos. Passe por lá e pegue a
sua, caso deseje que façamos uma
para você ou não encontre a sua,
é solicitar a um dos diáconos que
tomaremos as providências.

ORE PELO CAMPO
MISSIONÁRIO EM CARIRE/SE
A cidade está localizada na região
oeste do Estado de Sergipe, a
116km da capital. Região de
produção agrícola. O trabalho
missionário começou em 2010.
Hoje conta com 10 membros
comungantes e 3 não-
comungantes. Dispõe de um
templo para 100 pessoas na
periferia da cidade. A Junta de
Missões da IPB mantém um casal
missionário ali. O trabalho na
pequena igreja é realizado durante
a semana com reunião de oração,
estudo doutrinário, cultos e escola
bíblica. Tão distante de nós, mas
precisamos rogar ao Senhor que
abençoe a pregação de Sua Palavra
ali.

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 E IDOSOS: Clair Dobler
(tratamento), Almte. José Carlos
Coelho de Sousa, Naly Miranda
(idosa), 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 Camilla
Muniz, Quezia e Lilian Mary Canto
Costa. Que Deus as abençoe e que
possamos vê-las outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Berenice Pinheiro de Macedo
(2603-4946), Maria Elena Oyola Peña
(2266-7469), Marcus Raimundo
Soares da Silva (2146-1339), Manoel
Costa da Silva Filho (2275-0572); Dia
07: Paulo David Alencar da Silveira
(3579-7069); Dia 09: Marilena Cardia
Braga (2569-2254), Jorge Luiz Souza
Evangelista (2725-1299); Dia 10:
Anália Mol Ribeiro de Souza (2542-
3600), Silvania Heringer de Melo
(96952-1672), Felipe Fonseca Jarque
(3902-2417), Larissa ReglyLeal
Ribeiro (2565-7656); Dia 11: Júlia
Senna Campos (2278-1634), Gabriel
Soares da Silva (2226-5791), Júlia
Pereira Martins (2259-0572), Luthero
Winter Moreira (2274-2930), Eliane
Vicente Rodrigues (2275-3524).

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
19 NC – Rei Sublime
Oração de Adoração e Louvor
13 NC – Contemplação

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 112
112 NC – Rica promessa
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

“Crê no Senhor”

Aniversariantes da Semana



CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
63 NC – As muitas bênçãos
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter:
“És meu Deus”

Mensagem: Rev. Diego Stallone

DESPEDIDA

145 NC – Refúgio verdadeiro
Bênção
Tríplice Amém
Poslú d io: Ór gão

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de Silêncio
Prelúdio: Órgão
Saudação e Acolhimento
03 NC – A Igreja em adoração
Oração de Adoração e Louvor
57 NC – Fonte de todo bem

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 104
66 NC – Coração quebrantado
Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

Coro Marcello Ganter:
“Rio da Judeia”

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
137 NC – Abrigo no temporal
Oração Diaconal de Dedicação

Saudação aos Visitantes

EDIFICAÇÃO

153 NC – Amparo divino
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter:
“Venham a Mesa”

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos
Eucarísticos
39 NC – Exaltação e louvor
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcelo Ganter:

“Quão Magnífico”



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                       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 2 nº1 – 05 de fevereiro de 2017                                                                                                             

 
A Soberania e a sabedoria de Deus ( parte 1)   

  “O Senhor fez a terra pelo seu poder; estabeleceu o mundo por sua sabedoria e 
com sua inteligência estendeu os céus.” Jeremias 10:12 

     “Com só olhar para a terra, ele a faz tremer; toca as montanhas e elas fumegam.”                                             
Salmos104: 32 

                                
                                                  

                      
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
 

 1906-2017 

           Vocês já repararam como o mundo em que vivemos é perfeito? 
Como tudo foi feito em perfeita harmonia, e perfeito equilíbrio?  A 
inteligência de Deus, ninguém pode alcançar, ninguém pode medir!!!  
           Um exemplo de como o nosso Deus é sábio está na maneira como 
fez a água ser “renovada” na terra. É o famoso “Ciclo das águas”  que 
aprendemos na escola. O jeito como ela vem até nós na forma de chuva e 
retorna para as nuvens na forma de vapor... O profeta Jeremias não 
frequentou a escola, mas já havia observado esse fenômeno (Jr.10: 13). 
Nosso Deus, o tempo todo, movimenta as obras da criação e age nelas.  
            Então, porque hoje em dia ouvimos falar nos jornais que a água 
pode “acabar” na terra? Os mesmos jornais noticiam (e os cientistas sabem 
e confirmam) que a culpa não é da criação perfeita de Deus. O homem não 
tem sabido preservar a natureza, e aí, muitas coisas estranhas vem 
acontecendo.  
            E, quando pensamos em nós mesmos , seres humanos, última 
criação de Deus? Não dá para percebermos o quanto nosso corpo é 
perfeito? Como cada parte do nosso corpo cumpre a sua função em 
equilíbrio? Não fomos criados para ficarmos doentes. Descuidamos da 
nossa saúde, nos alimentamos mal e muitas pessoas agridem o corpo com 
cigarros e poluição.  A Bíblia diz, no livro de Jeremias, que “o homem se 
tornou estúpido e não tem saber”. É importante amarmos mais a vida, 
amarmos as obras da criação, amarmos nosso Deus.  
                                                                                          Beijos     Tia Ilda                                                                        
(saiba mais em Jr 10:12-16 / Jo 1:1-5 / Sl 104: 24-35) 

 

 

Cuidando da 
natureza 

mostramos 
nosso amor a 

Deus!!! 



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 no nome do Senhor!!! Muito legal 

estarmos aqui !!! Temos algum visitante? Dê um bom dia ao 
amigo do lado !  
 

2-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! 
 
3-Oração de Louvor : Nosso Deus é maravilhoso!!! Vamos orar e 
dizer isso a Ele?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de fevereiro– Salmos 104:24-30 
   
5-Versículo do mês de janeiro para memorizar:  

 
“ Que variedade ,  Senhor, nas tuas obras!  “  

 Salmos 104:24a            

 
 
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: As aulas estão chegando, o dia 
está lindo, eu tenho amigos e Deus me ama! Obrigado  Deus!! 
9-Mensagem – Tia Ilda 

 
10-Cântico-- AO SENHOR PERTENCE A TERRA (cd Life kids 3 
/cantando os princípios de Deus/ faixa 3) 
Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém 
O mundo e os que nele habitam e tudo o que na terra se contém. (bis) 
Os céus pertencem a Ele. O sol, pra Sua glória. A lua e a natureza, e 
tudo o que na terra se contém. 
Ao Senhor... 
O tempo e as estações, o dia e a noite também. 
Os homens e todo o universo e tudo o que na terra se contém! 
 
11- Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao  lado. 

 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 (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) 
 

CAROLINA COLLA 01/02      12 ANOS 

ESTEVÃO 12/02        8  ANOS 

TIO EDUARDO 13/02  


	Página 1

