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AS VIÚVAS E AS ORAÇÕES

Mt. 23:14

Hoje meditaremos sobre o segundo “Ai”. Agora voltado para o tratamento
das viúvas e as orações.

Lembre-se que a acusação de hipocrisia era um indicativo negativo do
comportamento de escribas e fariseus – condenando os atores religiosos. Aqueles
que aparentam, mas não são.

Neste versículo, o foco da ação estava sobre as viúvas. Em Israel, a mulher
tinha um papel secundário. Quando o marido falecia, seus bens passavam para a
família e era comum a viúva ser largada à própria sorte. Frequentemente as
viúvas se encontravam em situação de miséria. Elas estavam protegidas, assim
como os órfãos por leis religiosas, mas.... No dia a dia, a verdade era outra. Israel
desprezava suas viúvas.

Por isso, o profeta Isaías (Isaías 1) condena o culto prestado por Israel, olha
o motivo: “Aprendei a fazer o bem; atendei à justiça, repreendei ao opressor;
defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas.” (Is 1:17)

É complicado definir exatamente o que Jesus queria dizer com “devorar as
casas das viúvas”, mas era certo que na viuvez elas eram espoliadas, amargavam
suas necessidades sem quem as acudisse. Eram exploradas até no pouco que
tinham.

Assim como hoje, muitos idosos são usados, espoliados, verdadeiramente
explorados por oportunistas. Sejam os exploradores de consignados ou da religião
exigindo contribuições. Pior são aqueles agentes religiosos que, de má fé, exigem
doações além das condições dos doadores. Como fariseus, que Jesus condena,
arrancam o pouco que elas possuem.

Devorar as casas das viúvas, em suma, significa se aproveitar da fragilidade
das viúvas para conseguir algum benefício. Isso é algo muito comum em nosso
tempo, inclusive dentro da família. Idosos explorados por seus familiares e
emocionalmente abandonados; gente que larga os seus à própria sorte.

Veja bem, é um escândalo no Brasil precisarmos de um Estatuto do Idoso.
Veja que absurdo necessitarmos de uma lei que pretende “regular os direitos
assegurados ao idoso”; ter que dizer que “o idoso goza de todos os direitos
fundamentais”; e o pior “É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária”. A lei é estabelecida por quê? Porque os idosos não são tratados
assim. Na verdade, o Estatuto do Idoso é uma denúncia quanto ao abandono dos
idosos.

Aqui Jesus denuncia a religiosidade falsa, equivocada diante de uma
realidade que, na verdade, condena. Por isso, Ele fala das longas orações de escribas
e fariseus. Como vocês podem tratar as viúvas assim e, ainda se levantarem
para orar? E ainda fazem longas orações!

Irmãos, o cristianismo de aparência é uma grande tentação. O que parece,
mas não é. Pior, é a linguagem supostamente “evangélica” que visa o alcance de
objetivos outros que não seja o conhecimento, aceitação, conversão e vida em
Cristo. Presta muita atenção na sua prática, mas observe o seu entorno.

Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

11 NC – Trindade santíssima

Oração de Adoração e Louvor
Coro Marcello Ganter: “Dai ao Senhor
louvor”

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Atos 12:1-11
116 NC – União com Deus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Quarteto 4Cantos: “Santo, Santo, Santo”

Aniversariantes da Semana
396 NC – Um ano mais de vida (1ª estrofe)

CONSAGRAÇÃO

105 NC – A certeza do crente
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Quarteto 4Cantos: “Exaltai o Senhor”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

298 NC – A pedra fundamental
Bênção Apostólica

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Louvado Seja

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Mateus 16:13-20

Cântico: Quão grande é meu Deus

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: É de coração

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

Cântico: Reina em mim

Bênção Apostólica



KOINONIA ESTÁ NO AR
Sempre às 19h30min, a mocidade
realiza o Koinonia. Não fique sozinho, não
isole, busque comunhão! É um tempo de
refletir na Palavra e orar. O link você
recebe nos grupos da igreja do WhatsApp.

ADOLESCENTES É HOJE ÀS 18:30
Aí galera, reunião hoje às 18h30min.
Pais precisamos que vocês deem uma
força.

AGENDA DA SEMANA
SEGUNDA-FEIRA

Koinonia – 19h30min (Zoom)
TERÇA-FEIRA

Paradinha – 14h00min (Zoom)
Reunião de Oração – 19h00min (Zoom)
QUARTA-FEIRA

Reunião de Oração SAF – 15h00min (Zoom)
QUINTA-FEIRA

Reunião do Conselho – 19h30min (Zoom)
SEXTA-FEIRA

Estudo Bíblico – 15h00min (Zoom)
DOMINGO

Aulas Escola dominical (Youtube)
Aulas Departamento Infantil (Youtube)
Culto das Crianças (Youtube)
Culto Matutino (Youtube)
Culto Vespertino (Youtube)
Reunião do Coro Marcello Ganter (Zoom)

CLASSES DO DEPARTAMENTO
INFANTIL
Nosso Departamento Infantil está
organizado por classes divididas por faixa
etária. Para que você possa indicar às
pessoas que classe assistir, segue os
indicativos de idade:
Classe Cordeirinhos – 1 a 3 anos
Classe Sementinhas de Jesus – 3 a 5 anos
Classe Amigos de Jesus – 6 a 7 anos
Classe Unidos por Cristo – 8 a 9 anos
Classe Juvenis por Cristo – 10 a 12 anos

ANIVERSÁRIO DE NOSSA IGREJA
Começaremos as comemorações do
aniversário da Igreja nessa semana.
Teremos um mês de intensa
programação e mensagens
especificamente voltadas para nossos
corações. Teremos os seguintes
pregadores e programações especiais,
tome nota:

28/jun – Rev. Cid Caldas/Presb.
Esequias Sales
05/jul – Rev. Juarez Marcondes/Rev.
Sandro Mattos

PLENÁRIA DA SAF
Hoje a SAF Botafogo estará reunida em
plenária às 16hs pelo aplicativo Zoom.
Este é o link para você poder participar:
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
89350190655?pwd=MXNkekNUUTR1K2ZSeVJhb3pKeVk2Zz09

NOSSA IGREJA ESTÁ SE
PREPARANDO PARA, NO MOMENTO
OPORTUNO, RETOMAR AS
ATIVIDADES PRESENCIAIS COM
SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE
Não estamos caminhando ao sabor das
notícias de jornal e televisão. O Conselho
da Igreja, com o auxílio da Comissão de
Saúde e Junta Diaconal, está elaborando
projeto com vistas ao retorno de
atividades presenciais de acordo com
algumas premissas:
1. Segurança e Responsabilidade
2. Protocolo para reuniões
3. Protocolo para cuidados com limpeza e
higienização
4. Estrutura logística
5. Conscientização de todos sobre os
cuidados necessário
6. Agenda escalonada
Ore por isso para que tudo ocorra dentro
da decência, ordem e segurança que
esse momento exige.



NOVA FORMA DE CONTRIBUIÇÃO
Como já anunciamos para a Igreja, a fim
de colaborar com a tesouraria e destinar
sua contribuição em conformidade com
o que Deus colocou no seu coração, o
Conselho está sugerindo a você que
deposite os valores discriminando pelos
centavos, da seguinte forma:

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 04
de julho, sábado, às 10hs. Se você deseja
se tornar membro da Igreja, fale com os
pastores, quem sabe não está na hora de
você tomar essa decisão.

ANIVERSARIANTES
DIA 29: Pedro Barbieri Ribeiro, Rônia Baía
Rocha (2551-5657/99919-8956), Lucas
Feitosa Bezerra e Esther Dusi Vilela
(2565-7151/99842-0651); DIA 30: Mary
Angela Benford Nucci (2295-8409),
Adilson Souza da Costa (2542-9428) e
Luciana Maia Porciúncula; DIA 02:
Renata Aparecida Mariano, Vicente
Ribeiro Polly Assumpção (98170-4335) e
Gabriel Regly Leal Ribeiro (2565-7656);
DIA 04: Ivanete da Silva de Carvalho
(2541-8614).

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: Diác. Antônio Nóbrega,
Claudia Giordano Barbosa, Clemente
Fontenele (filho da Natália), Cleube Anay
de Oliveira (câncer), Cristina Helena Primo
da Silva, Eliane Cristina Soares, Gerusa
Leite Weston, Gildo (dengue), Jaira Botelho
Moura, Jéssica (dengue), José Eduardo
Nucci (filho do Alfredo Nucci), Luzia Soltez e
sua irmã Eulice Magalhães (Neném ),
Marcos Muniz, Maria Aparecida (mãe do
Diác. Jorge Sarito), Marilene Duarte da
Costa, Otávio Fernandes da Silva Filho,
Peggy Barbetta Soares, Rogério dos Santos
Gil (saúde), Stila Borges Coelho de Sousa e
Thor Barros (Neto da Isa).
3. Enfermos da COVID-19: Nely Gomes
(Esposa do Arlindo Gomes), Karla, Katia
(pedido encaminhado por Denise, esposa
do Roney. Ela é prima da Denise); Valquíria
(pedido encaminhado por Waleska), Douglas
(internado no Crato/Ceará), Valquíria,
Maria Laize (pedido encaminhado por Sonia
Simões), Renato (amigo do Jorge Sarito),
Reynaldo Frederico Paes, Alcelia Gabriel
(internada pedido encaminhado por Jorge),
Maria Helena (bebê de oito meses, pedido
encaminhado por Elenice); Márcia (pedido
encaminhado por Vânia), Rodrigo Martins
(pedido encaminhado por Waleska), Vera
Lúcia Moreira (Presidente da SAF de Vila
Isabel - pedido encaminhado por Elenice),
Francisca Romana Gonçalves (pedido
encaminhado por Jorge).
4. PROBLEMAS FAMILIARES: Família Gonçalves
(Marcelo, Fabiana e as filhas Mariana e
Yasmin -Problema conjugal e espiritual;
pedido encaminhado por Jorge) e Rita de
Cássia e suas filhas Barbara e Luísa
(consolação, orientação no tratamento e
sustento espiritual).
5. MISSIONÁRIOS;
6. OUTROS MOTIVOS;
7. GRATIDÃO.



CONTRIBUIÇÔES
A contribuição de dízimos e ofertas
necessárias para o sustento das
atividades e compromissos missionários
e ministeriais da IP Botafogo pode ser
feita via internet banking ou depósito
bancário na seguinte conta:

ESCALAS

Presbítero:
Hoje: Presb. Mário Filipe
Próximo Domingo: Eduardo Gouvêa

Diácono:
Hoje: Diác. Pedro Rocha e Faustino
Nascimento
Próximo Domingo: Diác. Michel e Thiago
Leite.

Escola Dominical Adultos:
Hoje: Diác. Faustino Nascimento
Próximo Domingo: Presb. Eduardo
Gouvêa

Seja bem-vindo,
Espírito Santo de Deus,
Venha incendiar meu coração.

Clamo em louvor às alturas,
E escuto os cânticos dos céus
Bater forte em meu coração,
Me envolvendo em emoção.
Renovando a minha energia,
Que antes estava destruída,
Pelo inimigo feroz.

Lágrimas que caem dos meus olhos;
São recolhidas por Ele,
É o agir do Espírito Santo;
Curando meu interior.

Traga-me conforto e consolo.
Preencha, Senhor, o vazio que antes
existira em mim.

Espírito Santo!
É tão doce senti-lo!

E hoje Voo na plenitude,
No suave toque do seu amor,
Do Espírito Santo de Deus.

Renasci com fôlego de viver.
Sinto o poder de Deus agir.
Espírito Santo,
Venha interceder por mim!

Ana Carolina Corval



DOUTRINAS DA BÍBLIA

Rev. Éber Lenz César
XI. A Eleição

Pergunta 20 - Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria?

Resposta - Tendo Deus, unicamente pela Sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns
para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de pecado e miséria,
e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor.

Conforme estudamos, o primeiro pecado “reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria...”
Entretanto, Deus não deixou todo o gênero humano perecer nesse estado. “Tendo escolhido
alguns para a vida eterna, entrou com eles em um Pacto de Graça, para os livrar e trazer a um estado de
Salvação por meio de um  Redentor.” A escolha ou eleição de alguns para a vida eterna, o Pacto da
Graça, e a pessoa e obra do Redentor são os nossos próximos assuntos.

1. A eleição é uma doutrina Bíblica.
Por toda a Bíblia, há inúmeros exemplos de indivíduos, grupos e nações eleitos por Deus para
determinados fins (Ne 9.7; I Sm 12.6; I Cr 28.4; Is 41.8-9; Lc 6.13; Jo 15.16,19). Há uma escolha
ou eleição ou predestinação para a vida eterna:

• “Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação...” (II Ts 13).
• “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que... nos escolheu nEle antes da fundação
do mundo... e em amor nos predestinou para Ele...” (Ef 1.3-5).
• “El enviará os seus anjos... os quais reunirão os Seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a
outra extremidade dos céus...” (Mt 24.31).

2. A eleição foi “unicamente pela Sua boa vontade”.
Arminianos e Calvinistas (duas correntes teológicas históricas) concordam acerca do fato da
eleição, mas divergem quanto ao motivo da mesma.

• Os Arminianos ensinam que a fé e as obras previstas são o motivo da eleição. Deus, na
Sua onisciência, sabia, de antemão, quais pessoas haveriam de crer e praticar as boas obras,
e, com base neste conhecimento, elegeu-as. Os Arminianos procuram provar seu ponto de
vista com estas citações bíblicas: “...aos que de antemão conheceu, também os predestinou...”
(Rm 8.29) e “...eleitos segundo a presciência de Deus...” (I Pe 1.2). Estas passagens, entretanto,
não ensinam que Deus elegeu alguns para a salvação por causa de sua propensão para a fé
e as boas obras (Ver Gn 6.5; Rm 3.9ss). Ao contrário e coerentemente com o ensino geral das
Escrituras, estas passagens ensinam que os que crêem em Cristo e se convertem dos seus
maus caminhos, crêem e se convertem porque foram eleitos. Deus os elegeu ou predestinou
“para serem conformes à imagem de Seus Filho... a esses chamou... a esses justificou...” (Rm 8.29-
30). Eles foram “eleitos para a obediência” e não porque seriam obedientes (I Pe 1.2; Ef 1.4).
Quando Paulo pregou em Antioquia, “creram todos os que haviam sido destinados para a
vida eterna” (At 13.48).
• Os Calvinistas (Reformados e Presbiterianos) crêem que a eleição tem seu motivo no
próprio Deus, e não no homem. Foi um decreto soberano de Deus. E foi “unicamente por Sua
boa vontade” (Ver Ef 1.5,11). Deus “...nos chamou não segundo as nossas obras, mas conforme a
Sua própria determinação e graça” (II Tm 1.9). A eleição, como a entendem os Calvinistas, é
“eleição da graça” (Rm 11.5). “E se é pela graça, já não é pelas obras; do contrário, a graça já não
é graça” (Rm 11.6). O arrependimento, a fé e as obras são “dons de Deus” (At 11.18; Ef 2.4-10;
Fl 2.13). A doutrina da eleição, entendida desse modo, como um decreto soberano de Deus,
oferece maior segurança e conforto ao crente, e é um incentivo à evangelização. Ver Rm 8.33-
34 e II Tm 2.10.            (Continua)
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                                           Rua da Passagem 91- Botafogo- CEP 22290-030 
                                            Rio de Janeiro, Telefax (21)2295-6099/2542-6948 
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                        www.ipbotafogo.org..br                                                                                                                                  

CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº21– 28 de junho de 2020                                                                                                                                                       

  UMA SEMENTE CHAMADA PALAVRA 
     “Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende; 

este frutifica e produz a cem , a sessenta e a trinta por um.” Mateus 13 :23 
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1906-2020 

              Era o jardim mais lindo do bairro de Botafogo. Muitas plantas, árvores com frutas, e flores, 
flores, flores. De todos os tipos, todas as cores e perfumes variados. Era o jardim da alegria!!! 
              Toda terça feira a passarinha Célia dava uma passada por lá. Era um lugar especial! Além 
de lindo, fresquinho, enorme, era ótimo para fazer amizades, para conversar, contar novidades, ficar 
por dentro das modas e tirar ótimas fotos, coisa que ela fazia muito bem. E a passarinha Célia 
amava ficar de papo com a dupla de florezinhas mais tagarelas de todas.  
             - UAAUUU! Vocês hoje estão... deslumbrantes , radiantes , esfuziantes, 
maravilhosas !!!!!!!!!!!!!! O que houve? Algum babado que eu não saiba?  
             - KKKKKKK!!!! Estamos muito felizes! Falou a Mila . Adivinha!! Fala pra ela Anacris !  
             - Posso?!?! Mas... Não era surpresa? Sabe, passarinha Célia, nós queríamos até te 
encontrar e combinar que você faria as fotos. 
              - Foto de quê??  
              E, as duas juntas: - Hoje é nosso aniversário!!! E vai ter festa!!! 
             - Lembra Mila, quando ainda éramos sementinhas. Aquele homem, um Semeador, nos 
deixou nessa terra... Tanto tempo. 
                - Lembro sim Anacris. Caímos em um bom terreno.  Nós aproveitamos o sol, a água que 
vinha da nascente, das chuvas , fomos crescendo , crescendo, nossas raízes são fortes, e hoje só 
temos a agradecer a Deus e ao Semeador. Por isso vai ter festa!! 

 
                Esse diálogo lembra a parábola do Semeador, que Jesus contou para 
explicar a diferença entre os que dão valor e atenção à Palavra de Deus e aqueles 
que ouvem “porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a 
Palavra” como diz a Bíblia. Jesus estava num barco e contou essa história para 
pessoas que estavam com Ele á beira mar, mas em pé na praia. Ele começou 
dizendo que um semeador saiu para semear, mas que as sementes caíram em 
solos diferentes. Uma parte caiu à beira do caminho e as aves comeram, outra 
parte caiu num solo rochoso, germinou ,cresceu um pouquinho, mas a raiz era 
fraca e então a planta morreu. Só as que caíram em uma boa terra, cresceram e 
deram fruto. A semente era a mesma (como a Palavra de Deus é a mesma), mas os 
terrenos eram diferentes (os corações). Um coração disposto a aceitar a Palavra de 
Deus, recebe com alegria os ensinamentos e pratica o que é bom.  
            Nós somos semeadores da Palavra. Nossa função é semear. Devemos falar 
do amor de Deus (semear a Palavra) para TODOS, sem distinção. Essa é nossa 
função.                                                            Bjos Tia Ilda                                   

            ( saiba mais em Mateus 13 :1-23 )                                                          

 

 

 



 
 

LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella e Inês -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!! Esperamos que todos estejam bem,  
se cuidando e felizes por mais um dia na presença de Deus ! 
 

2-CÂNTICO: Isabella e Inês – Meu bom Pastor é Cristo (Cânticos de 

Salvação para Crianças /verde) CÂNONE 

Meu bom Pastor é Cristo, 
Com Ele andarei. 
Conduz-me às calmas águas, 
Com Ele andarei.  
Sempre, sempre, com Ele andarei. 
Sempre, sempre, com Ele andarei. 

3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Estevão- Nosso Deus é  
 maravilhoso  ! Vamos dizer a Ele em oração? 
4-Leitura Bíblica no mês de junho– Pedro Henrique - Salmos 27:1-4 

5-Versículo do mês de junho para memorizar: Maria e Maria Luisa  

 

 

 
6-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Davi 
Momento de agradecer a Deus pela semana, pela  
família ,pelos ani e pelos amigos!!! 
 
7-Mensagem – tia Ilda 
 
8- Vídeo do Tiago- semeador 

9- CÂNTICO : Letícia.  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! 

 

                           Oração do Pai Nosso- Felipe 
                             Benção pastoral – Rev. Cid Caldas 
           Que a semana seja de paz , alegrias e bênçãos!!! 

                                 Aniversariantes de junho/julho 

     "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 , Indiomar Crosoé de 
Oliveira  Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Eduardo Alves Chagas 
9h30min- Culto das crianças (4  a 12 anos) 
11h – EBD (1-12 anos- dividida em classes por faixa etária) 
                       Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo 

BEATRIZ REGIS DE MEDEIROS  01/06 11 ANOS 

HELOISA DA SILVEIRA COSTA HERMENEGILDO 03/06 5 ANOS 

TIA SANDRA PINA (Amigos de Jesus) 03/06  

TIA LETÍCIA PARADELA (Cordeirinhos e Sementinhas de Jesus) 04/06  

TIO PEDRO PARADELA (Cordeirinhos) 04/06  

JOÃO MIGUEL PRIMO MOTA 06/06       5 ANOS 

TIA ILDA ( Coordenação geral) 08/06  

YGOR ROSA MONTEIRO 12/06       10 ANOS 

 LAURA HERINGER DE MELO SILVA 13/06       3 ANOS 

ESTHER RAMIRES ARAGÃO 14/06        7 ANOS 

BETINA VILELA TORRES PINTO BRAVO 18/06         2 ANOS 

TIA JORGIANA (Cordeirinhos) 20/06  

 TIA ESTHER (Amigos de Jesus) 29/06  

TIO LUCAS ( Juvenis por Cristo) 29/06  

“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem 

terei medo?” Salmos 27:1a 
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