
Para Pensar
O SINAL E A MENSAGEM QUE SE ESPERA

Mt 17:09-13

Esse texto não é fácil, mas vamos cavar para ver o que encontramos.
Pelo que podemos perceber na condução da leitura do Evangelho de Mateus até aqui, é

que os homens, até com certa facilidade, proclamavam Jesus como Messias, mas passavam
a impressão clara de que não sabiam exatamente quem era Jesus, nem o que queria dizer
– ser o Messias.

O conceito do Messias que viria para resgatar o povo de Israel estava tão enraizada na
cabeça do povo que era quase impossível mudá-la. Aqui reside a primeira grande questão
desse texto que precisa nos levar a refletir.

O povo de Israel estava convencido de que o Messias viria e que Elias seria o arauto e
precursor.

É verdade que alguns homens passam pela história e deixam marcas que ultrapassam
gerações. Pela grandeza, espiritualidade, engenhosidade, capacidade e etc. Elias foi um
homem assim. Marcou indelevelmente a história de Israel.

Por isso o questionamento dos discípulos. Jesus, se o Senhor é o Messias cadê Elias, o
precursor? Está faltando uma parte da história aí! Sabe o que é isso? Perda de foco; falta de
percepção da história.

Jesus mostra exatamente isso. “Ei, acorda! Elias já veio! E, ao contrário do que dizem
sobre a importância de Elias, não o reconheceram, o maltrataram e vão fazer isso comigo
também”.

Facilmente perdemos a sensibilidade espiritual e não percebemos o mover de Deus na
história, a ação de Jesus em nossas vidas e o falar do Espírito Santo aos nossos corações.
“Ah, meus discípulos, o precursor já veio!” Só depois da fala, analisaram suas vidas, os
acontecimentos e perceberam que a história estava se desenrolando ali, perto deles.

Jesus chamou a atenção para o fato de mantermos nossas mentes ativas para o que
acontece, para a condução da história. Ele veio salvar gente que pensa, que percebe, que
está atenta ao Seu mover. Falar de cristão alienado é contrassenso.

Mas, a história continua. É preciso lembrar de visão que o povo de Israel tinha de Elias e
do Messias.

Elias seria aquele que seria um reformador terrível e radical. O Messias, seria o libertador,
poderoso, guerreiro. Aqueles que restauraria a glória e o poder.

Aqui jazem dois conceitos absolutamente equivocados da obra do Senhor e do ministério
de Jesus.

A obra do Senhor não é radical, terrível, guerreira, violenta e nem se propõe a vencer
pela força. Lembre-se disso. Principalmente neste tempo em que ouvimos mensagens até
de dentro da Igreja de Cristo se propondo a usar a violência como método; aprovar medidas
que são violentas; voltar a viver verdadeiras cruzadas em nome de um “evangelho” que é
moral. Morte aos infiéis! Ouvimos brados, ainda que escondidos e disfarçados.

Mas, a mensagem de Deus é de amor e acolhimento. Muito longe de satisfazer os
desejos belicistas de alguns.

A  segunda que precisamos destacar diz respeito ao ser humano. O caminho proposto
por Jesus é de serviço. Deus não pode ser o caminho da destruição do ser humano e sim
Aquele que nos dá amor e este amor é sacrificial.

Guarde isso! Jesus não veio para destruir quem quer que seja, mas para amar e acolher!
Rev. Cid Caldas



O QUE DEUS ESPERA DE MIM?

Marilyn Adamson

Se você é como muitos cristãos, você deseja viver uma vida que agrada a Deus. Só que ao mesmo
tempo, sejamos honestos, você fica cansado de tentar viver a vida cristã. É que, às vezes, a pressão
parece ser grande demais, não parece?

Quando eu era ateísta, o pecado nunca representou um problema para mim. Eu particularmente
não tinha consciência do pecado. Na verdade, eu nem sentia culpa. Mas quando me tornei cristã...
uau! Descobri que havia coisas que eu estava fazendo que Deus não queria na minha vida.
Também aprendi sobre a necessidade de amar os outros, de ler a Bíblia, de orar, de testemunhar,
de discipular, etc. E muitas vezes pensei: “Era muito mais fácil ser ateísta”. Mas agora que eu
conhecia a Deus, sentia um tremendo senso de responsabilidade de agradá-lo com a minha vida.
Eu lia a Bíblia, encontrava um mandamento, e parecia que versículo após versículo eu era capaz de
dizer com toda honestidade: “É, boa ideia. Preciso por isso em prática mais vezes”.

Felizmente Deus me ensinou algo nas Escrituras que me libertaram de vez dessa mentalidade
de tentar ser altamente responsável, de estabelecer propósitos, para que eu pudesse enxergar
Deus de novo e ter prazer no meu relacionamento com ele.

Há um princípio importantíssimo nas Escrituras que encontramos em Romanos, Gálatas, Efésios,
1 e 2 Coríntios — na verdade, em todo o texto bíblico: Deus não exige de você perfeição. Deus não
espera que você se prove capaz. Deus nunca pensou que você pudesse viver a vida cristã, e nem
tinha a expectativa de que você realmente conseguisse cumprir seus santos requisitos. Se ele
achasse que você conseguiria, ele não teria vindo ao mundo para morrer por você. Mas ele veio.

Jesus disse às multidões: “Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês
(Mateus 5:48)”. É então verdade que as leis de Deus, seus mandamentos, exigem perfeição. E se
o parâmetro para sermos aceitos por Deus fosse o modo como vivemos de acordo com seus
mandamentos, teríamos de ser perfeitos. Não é de admirar que Jesus tenha vindo nos salvar da
condenação pelos nossos pecados.

Deus tem consciência do abismo entre sua perfeição e nossa impiedade. Mesmo sendo cristãos,
há uma tensão constante dentro de nós para que tentemos estreitar esse abismo, para que assim
nos sintamos mais confortáveis, mais perto de Deus. Algumas pessoas tentarão estreitar esse
abismo procurando baixar os padrões de Deus: “Deus não está realmente dizendo...” Outras
tentarão estreitar esse abismo buscando melhorar seu desempenho: “Vou me esforçar mais...”

O que Deus diz sobre esse abismo? Ele existe e sempre existirá. Mas você que colocou sua fé
em Jesus, que o recebeu em sua vida, que foi perdoado, declarado justo, que é precioso aos seus
olhos e que se entregou aos seus cuidados — você é completamente dele. E ele o ama
incondicionalmente, apesar desse abismo.

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por
meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes”. (Romanos 5:1-
2)

No entanto, provavelmente chegará um momento em sua vida em que você terá certeza de que
Deus agora quer algo em troca.

O objetivo deste artigo é evitar que você caia na armadilha de sentir que é sua responsabilidade
agora satisfazer as expectativas de Deus. As Escrituras alertam contra isso, pois essa atitude
roubará de você a alegria de conhecer a Cristo.

Vamos então olhar com seriedade para o que Deus diz a respeito do nosso relacionamento com
ele. Observemos as normas básicas, ou seja, o que ele diz sobre o nosso relacionarmos com ele.

(Continua no próximo domingo)



BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo
é uma comunidade de pessoas que
estão sendo transformadas em
todas as esferas da vida por Jesus
Cristo. Compartilhamos o amor de
Cristo, cuidamos uns dos outros e
servimos 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.

DIA DO JOVEM PRESBI-
TERIANO
No próximo domingo é celebrado
em todo o nosso país o Dia do
Jovem Presbiteriano. É um tempo
especialmente dedicado para
colocarmos os nossos jovens diante
de Deus. No Culto Matutino será
o pregador o Presb. Alexandre
Almeida, Secretário Nacional de
Mocidade da Igreja Presbiteriana
do Brasil. Você que é jovem, é
generosamente convidado para
agradecermos a Deus por sua vida.

ÚLTIMAS VAGAS PARA O ALMOÇO
No próximo domingo a UPH estará
nos abençoando com um delicioso
no cozido em nosso almoço
comunitário. Ainda há algumas
vagas, mas é preciso que você faça
a inscrição ainda hoje. Este é um
momento de comunhão mensal
em que temos a oportunidade de
celebrar nossa união em Cristo.

PLENÁRIA DA SAF
A SAF estará reunida no próximo
domingo, dia 25, às 16hs. Só para
lembrar.

EM QUE INVESTIMOS NOSSOS
RECURSOS?
É importante que você saiba que os
recursos que Deus nos envia, através
daqueles que entregam seus dízimos
e ofertas são criteriosamente aplicados
na obra do Senhor realizada em nossa
Igreja. Temos abençoado o Abrigo
Presbiteriano, Lar Samaritano, INPAR,
Desafio Jovem, Missão Caiuá e, assim
espraiado nosso ministério também
através dessas instituições. A SAF
coordena a Sacola do Amor (bolsa
alimentação para famílias carentes),
Enxoval do bebê, ajuda à missionários
e outros. Nossa Junta Diaconal tem
atendido inúmeras demandas e
abençoados vidas. O que percebemos
é que Deus tem multiplicado bênçãos.
Esta é apenas uma área de atuação
da Igreja que só é possível realizar com



as contribuições do povo que é fiel.
Contudo, há uma grande oportunidade
de bênçãos e de alavancarmos novos
projetos necessários e oportunos para
o crescimento de nossa igreja. Insisto
em dizer que Deus está nos dando
uma grande oportunidade! Se formos
fiéis na entrega de nossos dízimos, o
Senhor há de realizar muito mais
através de nós!!!! Iniciamos hoje uma
nova campanha na igreja - “Cada um
contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a
quem dá com alegria.” (2 Coríntios 9:7)

ORAÇÃO ÀS QUARTAS-FEIRAS
Todas as quartas-feiras, às 15hs
as senhoras se reúnem aqui na
Igreja para orar. É um trabalho da
SAF aberto para toda a Igreja.

VOCÊ SABE O QUE É QUIZ?
Quiz é o nome dado a um jogo ou
desporto mental no qual os
jogadores tentam responder
corretamente a questões que lhes
são colocadas. É uma maneira
lúdica de aprender. A mocidade vai
realizar um QUIZ no sábado, dia 24
de agosto, às 18hs. É oportunidade
de comunhão e aprendizado.
Separa na sua agenda.

REV. DIEGO ESTÁ DE VOLTA
DE SUAS FÉRIAS
Depois de gozar um maravilhoso
tempo de descanso e comunhão
com os seus, Rev. Diego volta ao
convívio com a Igreja e ao trabalho.

37 ANOS DO TRABALHO DA
MISSÃO CAIUÁ
Esta importante data será
comemorada com a celebração de
um Culto de Ações de Graças no
dia 27 de agosto, às 14h30min na
Igreja Presbiteriana do Rio. O
pregador será o Rev. Ildemar
Berbert, pastor da IP Central de
Dourados.

ACAMPAMENTO DA IGREJA
Já estão abertas as inscrições para nosso
acampamento. Será nos dias 19 e 20 de
Outubro, no Acampamento Myron Clark
da ACM que fica em Araras. O lugar é
lindo, aprazível e nos convida a
comunhão e diversão. As crianças terão
preços diferenciados. É claro que é aberto
para toda as Igreja. Faça já sua inscrição
e parcele seu pagamento, caso seja
necessário. Quem está coordenando é a
Mocidade. Procure um dos irmãos para
fazer sua inscrição: Diác. Pedro Rocha,
Julia , Diác. Felipe Silveira, Aline Silveira
ou Verônica Raner. Teremos três tipos
de estadia (o transporte está incluído):
Alojamento = 170,00
Chalé = 200,00
Apto Convenções = 230,00.
Preços diferenciados para crianças.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no
dia 24 de agosto, sábado, às
8h30min Se você deseja se tornar
membro da Igreja, fale com os
pastores, quem sabe não está na
hora de você tomar essa decisão.

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: Alfredo Nucci, Claudia
Giordano Barbosa, Clemente Fontenele
(filho da Natália) Eliane Cristina Soares,
Jaira Botelho Moura, Marcos Muniz, Maria
Aparecida (mãe Diác. Jorge Sarito), Naly
Miranda (idosa), Peggy Barbetta Soares,
Rogério dos Santos Gil (saúde), Stila Borges
Coelho de Sousa e Thor Barros.
3. PROBLEMAS FAMILIARES; 4. MISSIONÁRIOS; 5.
OUTROS MOTIVOS; 6. GRATIDÃO.

ANIVERSARIANTES
Hoje: Ligia Portes Santos (2255-
9296), Dia 19: Marina Victório
Costa de Souza Ramos (2293-
8178), Marly Victório de Araujo
Costa (2286-8673), Luiza da Silva
Feitosa (2543-8843).Dia 20: Diac.
Fábio Brochado Severino da Silva
(2501-5003), Dia 21: Ivani de
Oliveira Pereira (2286-0273), Gilson
Passos de Oliveira (3083-0652),
Fabio Marques Aragão da Silva
(7623-56360);  Dia 22: Vanda
Gonçalves da Silveira (2467-5517);
Dia 23: Eliane Cristina de Freitas
Santos Gouvêa (2495-4020); Felipe
Eduardo Silva Silveira (7904-8009),
Diac. Emérito Antonio de Oliveira
Nóbrega (2295-0021), Ana Clara
Marques de Andrade (2568-5501).

ESTIVERAM CONOSCO
Tivemos o prazer de receber em
nossa Igreja no domingo passado
nossos irmãos Celia Laranjo e
Renato Laranjo.Que Deus os
abençoe e que possamos vê-los
outras vezes.

MÁQUINA DE CARTÃO DE
DÉBITO
O Conselho da Igreja adquiriu uma
máquina de débito para facilitar a
entrega de dízimos e ofertas. Esta
máquina está localizada na entrada
da Igreja sob a administração da
Junta Diaconal. Se você desejar
utilizá-la, se dirija a um dos diáconos,
faça sua contribuição diretamente
na conta da Igreja, retire o recibo,
coloque num envelope e consagre
ao Senhor no momento do ofertório.
Somos um povo fiel a Deus!

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

CNPJ-34.171.181/0001-30

PLANTÃO DE HOJE

Presbítero: Eduardo Gouvêa
Diáconos: Marco Aurélio, Aureliano Dutra e
Leonardo Medeiros.
Recepção: Manhã: Solange Ribeiro, Deuzélia
Dutra
Noite: Afia Mendes e Sônia Leite
Música: Manhã: Coro Marcello Ganter/Stella
Junia
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra Ilda Marques e Enf.
Afia Mendes
Som: Thiago Leite

PLANTÃO DO PRÓXIMO DOMINGO

Presbítero: Esequias Sales
Diáconos: Michel Jarque, Pedro Rocha e Joaber
Sales
Recepção: Manhã: Izabel Nascimento e Sônia
Leite
Noite: Solange Ribeiro e Ana Benincasa
Música: Manhã: Quarteto 4Cantos/ Inês Jarque
Noite: Grupo Kaleo
Assistência Médica: Dra Sulamita Rocha e Enf.
Renata
Som: Lucas Feitosa



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Momento de silêncio
Prelúdio - Órgão

Saudação e Acolhimento
42 NC – O Grande Amor de Deus
Oração de Adoração e Louvor
100 NC - Louvores a Cristo

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 45
132 NC – Vivificação

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Marcello Ganter: “Ficarás onde
estás”

Aniversariantes da Semana

CONSAGRAÇÃO

164 NC – Nome Precioso
Oração Diaconal de Dedicação
05 NC – Trindade Adorada

Saudação aos visitantes

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Vem comigo para
o lar”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Olhai além”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
262 NC – Contemplação da Cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração do Pai Nosso
Bênção
Tríplice Amém
Coro Marcello Ganter: “És meu Deus”

CULTO VESPERTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Prelúdio: Tua Graça me basta

Saudação e acolhimento
Cântico:  Senhor te quero
Oração de adoração e louvor

Cântico: Toma o meu coração
Cântico: Meu alvo

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Salmo 63
Cântico: Recomeçar
Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Cântico da colheita
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Cântico: Se não fosse teu amor
Mensagem: Rev. Diego Stallone

CONFRATERNIZAÇÃO

Saudação aos visitantes

Cântico: Bom estarmos aqui
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Ousado amor



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       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 4 nº28– 18 de agosto de 2019                                                                                                                                            

    Ninguém é maior que Deus !   
        “Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além  
                 de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. ”  
                                                  1 Crônicas 17:20 

.            
 
        
 

                                            
 
 
                                                                     
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                
                                         

1906-2019 

           Era muito divertido ir ao Circo Sdruvis. Todos queria assistir o Grande Nicolav 
e seus grandes feitos. Ele era um grande ilusionista, e fazia questão de dizer que 
tudo não passava de truque. Para ter habilidade diferenciada e fazer seu show de 
mágica parecer bem real, treinava os números todos os dias, mesmo após a 
formatura na escola de circo.   
           - Preparem-se todos, porque agora, eu, o Grande Nicolav, vou contar até três, 
e quando acabar de contar, da minha cartola vão sair três pombos. Querem ver?  
Um... dois...e....três!  
             E toda plateia aplaudia a grande mágica. Ninguém sabia como os três 
pombos podiam sair da cartola... ninguém???? 
             Um dia antes do grande feito, Nicolav tinha, mais uma vez, pedido a sua 
amiga habilidosa, a malabarista Fifi que reforçasse o forro falso da sua cartola, onde 
ele escondia os pobres pombinhos antes da demonstração dos seus “poderes 
sobrenaturais”. Que, de sobrenatural não tinha nada, pois, como o próprio Nicolav 
insistia em dizer, nada mais era do que um truque bem ensaiado.  
           
           Esse Nicolav da minha historinha era bem honesto. Fazia as mágicas, 
mas era sincero em dizer que eram truques aprendidos na escola de circo.  
           Mas a Bíblia conta que o que acontecia em Samaria era bem diferente. 
Nessa cidade as pessoas eram enganadas (iludidas) por um mágico chamado 
Simão, ao ponto de dizerem que ele era o “poder de Deus” (o “Grande Poder”). 
E Simão gostava disso, até que ouviu Filipe falar de Jesus e , segundo lemos 
na Bíblia , “abraçou a fé”, chegando a ser batizado.  
           Simão passou a acompanhá-lo e se admirava muito com os milagres e 
sinais divinos que eram feitos por Deus através de Filipe, João e Pedro, cheios 
do Espírito Santo. Como ainda não entendia bem os caminhos de Deus e 
desejou também praticar milagres, achou que esse dom podia ser comprado, e 
ofereceu dinheiro aos apóstolos, para ter esses “poderes”. Nada feito! Pedro 
ficou zangado porque sabia que ninguém pode comprar o Espírito Santo, nem 
pagar para entrar no céu. Os dons de Deus são gratuitos, dados por Ele a quem 
o ama e pelos motivos certos. Nem mágica, nem dinheiro.   Bjos,Tia Ilda                                                                                                                  

          (saiba mais em Atos 8:9-25/ 1 Crônicas 17:19-21/ Salmos 24)                                                                                                                                                                                                                                          
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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 : Bom dia!!! A semana foi boa para todos? 
Que bom estarmos na casa de Deus!Temos algum visitante?  
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: Deus é poderoso e nos ama !  
Vamos orar e dizer a Ele como nós o amamos?  
 
4-Leitura Bíblica no mês de agosto– Salmos 100:4-5  
 

5-Versículo do mês de agosto para memorizar:  

   “Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai  

ao Senhor, todas as terras.” Salmos 96:1  

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA : Vamos pedir a proteção  
de Deus e agradecer pelas semana que tivemos no Seu  
cuidado.Também vamos orar pela vida dos aniversariantes  
de agosto.  
 
7-Mensagem – Tia Ilda  
 
 

8- 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!  
9- Oração Pai Nosso e Despedida 

                                 Aniversariantes de agosto 

     "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 e Indiomar Selau 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
10h45min- lanche 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
 Funcionamento do maternal (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. Oficinas UCP e reunião plenária às 18h- Conselheira – 
Luzia Velloso 
         

DAVI CALDAS CAETANO LADEIRA 01/08 5 ANOS 

CLARA PARADELA DINIZ JUNQUERA 02/08 9 ANOS 

TIO TAGORE ( UNIDOS POR CRISTO) 04/08  

TIA LUCILENA  (BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS) 06/08  

LUISA PASSINE SALES 08/08 3 ANOS 

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA LEITE 15/08 10 ANOS 

TIA MARIANA SATHLER (  BERÇÁRIO /CORDEIRINHOS) 15/08  

TIO FÁBIO ARAGÃO ( UNIDOS POR CRISTO) 21/08  

TIA VERÕNICA ( SEMENTINHAS DE JESUS) 30/08  


