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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
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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 amor aplicado

Mateus 5:43-48

Chegamos a um dos textos em que as pessoas demonstram ter mais difi-
culdade para entender – Amar os inimigos. Tenha paciência, vamos com calma.

A primeira coisa a entender é que amor é esse a que Jesus se refere.
Porque no grego há quatro palavras diferentes que, na língua portuguesa, equiva-
lem ao substantivo amor. Há o amor “storge” que diz respeito ao amor familiar; há
o amor “eros” que denota o amor entre homem e mulher; há o amor “filia” que
qualifica o verdadeiro amor e afeto.

Mas o amor que Jesus está dizendo é o chamado “ágape”. Essa palavra
significa – benevolência invencível; infinita boa vontade. É uma classe de amor
que torna irrelevante o que uma pessoa possa fazer ou deixar de fazer; não impor-
ta como nos trate, se nos insulta ou ofende. Nosso olhar continuará a ser de
benevolência.

Lembre-se que Jesus nunca nos pediu que amássemos nossos inimigos
como nossos familiares. Isso não é possível e produz hipocrisia. O que Jesus está
nos falando é que o amor, além do coração, é vontade também. Devemos nos
dispor a ser, ter e fazer. Agindo assim, vencemos os sentimentos que instintiva-
mente, como homem natural, deixamos alojar no coração. Isso é determinação
de mente. Nossa tendência natural é a ira, o ressentimento e a vingança. O que
Jesus nos capacita, propõe e insta é que busquemos alcançar essa boa vontade
para com todos os homens.

Amar os inimigos é fugir da tentação da vingança e da retribuição do mal
com o mal. É claro que necessitamos de Cristo para aprender a viver assim. Para
chegarmos ao ponto de orar pelos que nos perseguem.

A pedagogia de Jesus é maravilhosa, pois na medida em que oramos em
favor dos que nos perseguem, somos tratados por Deus. Algo acontece dentro de
você – o ressentimento, a mágoa, a dor, o sentimento de indignação, a maldade e
etc vão se esvaindo. Mas.... não é que há pessoas que gosta de alimentar maus
sentimentos e se auto justificam com suas dores? Jesus está falando – se deixe
ministrar pela oração. Fale com Deus.

Agora, você sabe porque isso? No versículo 48 somos desafiados por Jesus
a sermos perfeitos como perfeito é Deus. Barclay diz que “algo é perfeito se cum-
prir o propósito para o qual foi feito”. Fomos criados segundo a imagem e seme-
lhança de Deus. Este amor (ágape) nos faz como Deus, que nos ama com esse
mesmo amor. Deus tem essa benevolência infinda, uma boa vontade que não é
vencida pelas circunstâncias ou situações. É verdade. Então essa é a razão. Deus
nos criou como sua imagem e semelhança e devemos nos conformar (assumir a
forma) a esse privilégio.

Rev. Cid Caldas



PLANTÃO DE HOJE

Presbítero Mário Filipe

Diáconos Aureliano Dutra, Michel Jarque e
 Leonardo Medeiros

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã: Inês Jarque
                Coro Marcello Ganter
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:

p) examinar os relatórios, os livrosde atas e os das tesourarias das organi-
zações domésticas, registrando neles as sua observações;

q) aprovar ou não os estatutos das sociedades domésticas da igreja e dar
posse às suas diretorias;

r) estabelecer pontos de pregação e congregações;

   PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero        Eduardo Gouvêa

Diáconos             Joaber Sales, Jorge Sarito e
 Fábio Severino

Recepção Solange Nascimento
Afia Mendes

Música Manhã:   Stella Junia
             Coro Marcello Ganter
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.

PARABÉNS SAF-BOTAFOGO
Hoje nossa Sociedade Auxiliadora
Feminina celebra o transcurso de
111 anos de existência e
ministério. É tempo de dar graças;
é tempo de mobilização das damas
de nossa Igreja; é tempo de
reconhecer que Deus as têm usado
e vai usar muito mais. Por isso tudo
damos graças a Deus! Parabéns
irmãs.

DANIEL DIAS, É UMA
BÊNÇÃO TÊ-LO ENTRE NÓS!
Queremos dar as boas-vindas
ao Daniel e a seu pai Paulo
dizer-lhe que estamos muito
felizes por sua presença em
nossa Igreja. Daniel é membro
da 3ª Igreja Presbiteriana de
Bragança Paulista em São
Paulo. Ontem falou para a
juventude. Hoje participar da
Escola Dominical e nos traz
uma palavra no culto. Que
Deus continue a cobri-lo de
bênçãos e revesti-lo do Espírito
Santo.

CONVERSA DE HOMEM
No próximo sábado, dia 18, às
18h teremos um encontro
voltado para homens. Este é um
evento promovido pela nossa
UPH. Este é o começo de um
trabalho voltado para homens.



Espaço de oração, crescimento,
serviço e compartilhar. Nesta
oportunidade vamos ouvir e
conhecer as possiblidades e
oportunidades que temos de
crescer como homens de Deus.

LIDANDO COM PERDAS –
INTRODUÇÃO À LUCAS CAPÍ-
TULO 15
Nós sempre perdemos algo ou
alguém em algum momento da
vida, mas como lidar com perdas?
No próximo domingo em nossa
Escola Dominical vamos aprender
através das parábolas o significado
do que é perdido para Deus. Todos
os domingos às 9h30min temos
nossa Escola Dominical.
Oportunidade de crescimento
espiritual.

ALMOÇO COMUNITÁRIO NO
PRÓXIMO DIA 26/03
Como já foi anunciado, nosso
almoço comunitário será no quarto
domingo desse mês. Restam
poucas vagas. Procure a diretoria
da SAF para comprar seu ingresso
ou acertar os custos.

PLENÁRIA FESTIVA DA SAF
Acontecerá no dia 26, às 16h,
no salão Rev. Miguel Marques
Rodrigues. Nessa oportunidade
se dará o encerramento das
celebrações do aniversário da
SAF, mas, também, surpresas
estão reservadas.

JUNTA DIACONAL REALIZARÁ
SUA REUNIÃO NO DIA 26
Nossa Junta Diaconal se reúne
mensalmente para tratar das
questões diaconais de nossa
Igreja. No próximo dia 26 nossos
irmãos estarão mais uma vez
juntos. Ore pelos nossos
oficiais.

ACAMPAMENTO DA MOCI-
DADE PARA A MOCIDADE
A mocidade vai realizar um
acampamento na Páscoa! Que
isso, só pra UMP? Isso aí...vai
ser em Mairinque (interior de
São Paulo). Saímos dia 13/04
às 19h e voltamos no dia 16/
04)! Que isso, 3 dias de
acampamento? Isso deve sair
caro! Não, R$ 235 (c/ônibus) e
R$150 (s/ônibus). Ah e como
paga isso? À vista ou em 2 vezes.
Você, jovem, fale com a
diretoria da UMP.

II CONGRESSO DE EVANGE-
LIZAÇÃO DE ÍNDIOS
Acontecerá no dia 27 de maio,
das 9h às 16h30min. É uma
promoção da Missão Caiuá.
Este é um trabalho entre índios
que nossa Igreja apoia. Depois
daremos mais notícias.

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.

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: Clair
Dobler (tratamento), Almte.
José Carlos Coelho de Sousa,
Márcia Barroso Pereira, Naly
Miranda (idosa), Presb. Paulo
Severino da Silva, Peggy
Barbetta Soares, Perciliana de
Jesus Marques e Stila Borges
Coelho de Sousa.
3. PROBLEMAS FAMILIARES;
4. MISSIONÁRIOS: Miss. Ana Paula
(Missão Caiuá).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
os irmãos Carolina Rado, Maria

Clara R. de Campos, Maria da
Gloria de Lamare e Maria do
Rosário R. Nicolau da Costa. Que
Deus as abençoe e que possamos
vê-las outras vezes.

ANIVERSARIANTES
Hoje:  Bruno da Cunha Freire
Jarque (2591-2602); Dia 13:
Marcia de Oliveira Cordeiro (2539-
5792); Dia 14: Nalva Pereira Caldas
(2568-2203), Maria Cleiane
Marques do Carmo (2286-2057);
Dia 15: Sergio Pinto Nascimento
(2261-0498), Vânia Viana Regis
(2552-0870), Dia 16: Stila Borges
Coelho de Sousa (2265-1113); Dia
17: Ryan Rodrigues Mateus
(2253-5845); Dia 18: Maria Helena
de Jesus Nóbrega  (2295-0021),
Maria José Teixeira.

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: Dueto - Laodice Macedo
e Elzi Scliar:

“Deus está nas sombras”

Saudação e acolhimento
18 NC – Deus dos antigos
Oração de adoração e louvor
52 NC – Glória e coroação

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 139
122 NC – Necessitado
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter:

“Asas da alva”

Aniversariantes da Semana

Palavra de Saudação: Daniel Dias

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
62 NC – Hino de gratidão
Oração Diaconal de Dedicação

AÇÕES DE GRAÇAS PELA SAF
BOTAFOGO

Palavra de Presidente
Oração de Gratidão
Moto cantado

Saudação aos Visitantes
Avisos

EDIFICAÇÃO

352 NC – Leitura bendita
Mensagem: Presb. Eduardo Gouvêa

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter:
“De joelhos”

Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
267 NC – Precioso sangue
Comunhão

DESPEDIDA

Bênção
Tríplice Amém
Poslúdio: Coro Marcello Ganter:

“Dai ao Senhor louvor”

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 2 nº5– 12 de março de 2017                                                                                                             

Caráter ( parte 2- bondade atrai bondade )   
    

 “Mas o fruto do espírito é: amor , ...benignidade, bondade....”   Gálatas 5:22a 
    “Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e  de 

consciência boa....” I Timóteo 1:5a  
                                

                                                  
                      
                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 
 
 

 1906-2017 

            Carolina gostava de ser feliz!!!  
             Sempre rindo, alegrava as pessoas em todos os lugares por onde passava. 
Era a querida dos professores e dos amigos na escola e, mesmo quando tudo 
parecia estar difícil, Carolina achava um jeito de perceber o lado bom. 
             Mas, porque ela era alegre na maior parte do tempo?  
             A  melhor característica da Carolina era a capacidade de ser amiga e boa. 
E, fazer o bem traz uma grande alegria .E tudo em volta fica alegre também!  
            No dia a dia, em todas as situações, agindo com bondade, geramos no 
coração uma imensa paz e uma alegria espontânea.  
             A pessoa bondosa sempre pratica boas ações e se sente feliz ao fazer o 
bem, agindo com os outros com amor respeito e compreensão. Só pensando assim 
se podia entender porque ela gostava tanto de ficar junto com a Laís, uma menina 
amarga e brigona, chatinha e sem amigos.  
             Mas, o coração bondoso é acolhedor e nele cabem pessoas alegres e 
outras nem tanto, amigos e até pessoas não tão amigas.  
             Na Bíblia existem muitos exemplos de pessoas bondosas. 
             Uma dessas pessoas foi o Rei Davi. Ele foi o escolhido para ser o Rei de 
Israel justamente por essa característica: a bondade, o coração puro. 
           Davi foi perseguido durante toda sua juventude pelo inconstante Rei Saul. 
Às vezes era amado por Saul, mas às vezes, sem motivo, odiado. 
           Davi tinha muitos motivos para não agir com bondade com Saul, mas, em 
duas ocasiões poupou sua vida e, após a sua morte, mandou chamar seu neto, 
Mefibosete ,um rapaz aleijado , filho de Jônatas ,para viver em sua casa.   
            Agimos com bondade nas pequenas coisas: quando ajudamos um amigo a 
se levantar depois de uma queda, quando somos gentis , quando somos 
carinhosos com palavras e atitudes e quando tratamos as pessoas e nosso mundo 
com respeito.  E, acredite quem pratica a bondade atrai a bondade, e fica muito 
mais feliz!!!                                                                     Bjo, Tia Ilda                                                                                                      
(saiba mais em Gálatas 5 :16-25/ I Timóteo 1 :3-7/ I Samuel 24 e 26) 

 

     Escolha o 
caminho de 
bondade até 
chegar em 
casa: 

 



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 visit ante? 
Dê um bom dia ao amigo do lado !  
 

2-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"! 
 
3-Oração de Louvor: Vamos orar e dizer a Deus como Ele é 
maravilhoso?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de março– Gálatas 5 :22-23 
   
5-Versículo do mês de março para memorizar:  

 
“ Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras.  “  

 Salmos 100:1            

 
 
7-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 ! 

8-Oração de Gratidão e Súplica : O dia está lindo , eu tenho amigos 
e Deus me ama! Obrigado Deus!! 

9-Mensagem – Tia Ilda 
 
10-Cântico—CRISTO ESPERANÇA (Cantata – O Plano de Deus- 
Mig e Meg-faixa 6) 
Cristo é esperança, Cristo é esperança; 
Ele é quem nos satisfaz 
Ele veio ao mundo, Ele veio ao mundo para nos trazer a Paz. 
Ele é a solução, Ele é a solução, Ele é a solução pra mim. 
Para o meu caminho, para o meu caminho, do principio até o fim. 
 
11-Palavra Pastoral e Benção/ Oração Pai Nosso 
12 – Despedida:/AMÉM  
       Deseje uma semana de paz para o seu amigo ao  lado. 

 
                                                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 (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 anos - de 9h30min até o 
final do culto matutino) 
 

CLARICE 02/03      2 ANOS 

TIA ANA LUIZA 03/03         

RYAN 17/03      9  ANOS 
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