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SE NÃO FOSSE UM PROFESSOR, VOCÊ NÃO ESTARIA LENDO ESTE TEXTO

Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio; ensina ao justo, e ele crescerá em
entendimento.  Provérbios 9:9

Todos nós passamos a vida aprendendo. Desde o nascimento. Aprendemos
com nossos pais, avós, tios, primos, irmãos, amigos... Aprendemos coisas boas e
edificantes, mas também besteiras e bobagens, é claro! Afinal, aprendemos com
os nossos acertos e nossos erros, mas, principalmente, com os exemplos, não é
mesmo?

Do mesmo modo, passamos a vida ensinando. Aos nossos pais, avós, tios,
primos, irmãos, amigos... Aprender e ensinar é uma troca constante, diária,
intensa e fundamental para o crescimento em todos os setores da vida.

Mas há, entre nós, aqueles que sentem o ensino como vocação e fazem do
magistério sua profissão e, na igreja, seu ministério. E, independente da profissão
que cada um tenha escolhido para seguir, o caminho foi acompanhado por
professores, mulheres e homens que passam a vida aprendendo para melhor
transmitir o saber, desde a alfabetização até o mais alto título universitário.

Quem não guarda na memória (e no coração) a lembrança de um(a)
professor(a) querido(a) que marcou seus anos de escola? Que, além de ensinar
matemática, português, ciências, história, geografia, etc., ajudou a abrir as janelas
do conhecimento, instigou a curiosidade, a criatividade, o desejo de aprender
cada vez mais?

Na Bíblia encontramos mais de 100 passagens falando sobre a importância
do ensino. Os profetas ensinavam, os sacerdotes ensinavam, Jesus ensinava.

Bem, se você está lendo este editorial é porque lá atrás no tempo houve
uma professora ou professor que lhe ensinou as letras, e que elas se juntam em
sílabas, que formam palavras e então frases... Pare um momento para fechar
seus olhos em oração agradecendo pela vida desse (a) professor (a) e de tantos
outros que, ao longo dos anos, possibilitaram a você, na escola secular e na escola
bíblica, a ser quem é hoje e a continuar crescendo em sabedoria e entendimento.

E peça ao Senhor para que esses professores, tão importantes, continuem
fortes, dedicados e se aprimorando para educar novas gerações de cidadãos que
contribuam para uma sociedade cada vez melhor, e cristãos que reflitam o amor
de nosso Mestre.

Parabéns professores, não só pelo dia 15 de outubro, mas por proporcionarem
a base para todas as outras profissões!

Sandra Pina
Professora da EBD Infância desde 1994



CULTO MATUTINO

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

336 NC – Transformação
Oração de Adoração e Louvor
132 HE – Louvores a Deus

CONTRIÇÃO

Leitura Alternada: Isaías 45:1-19
130 NC – Oração ao Senhor

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

CONSAGRAÇÃO

183 NC – Benditos laços
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Súplica de um
Nordestino”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

SANTA CEIA

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
Saudação aos visitantes
Bênção
Tríplice Amém

CULTO VESPERTINO

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Faz brilhar

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: Mateus 22:15-22

Cântico: E se

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas

Cântico: Cântico da colheita

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Presb. Esequias Sales

DESPEDIDA

Cântico: Pela cruz

Bênção

Amém Quíntuplo



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. Compartilharmos
o amor de Cristo, cuidamos um do outro
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 PROFESSOR (A)
No último dia 15 de outubro se celebrou
no Brasil o Dia do Professor (a). Não
poderíamos deixar de reconhecer o
ministério de homens e mulheres que
dedicaram suas vidas para a missão de
educar! Tarefa sublime! Hoje, damos
graças a Deus pelos professores (as)!

SACOLA DE NATAL
Essa é uma histórica iniciativa da SAF-
Botafogo. Levantarmos doadores para, no
mês de dezembro entregarmos para
famílias carentes 100 sacolas de natal.
Mensagem de amor e solidariedade que
permitirá à essas famílias terem um
natal melhor. O valor da sacola de natal
é R$ 100,70. Você pode depositar na
conta da Igreja, mas não se esqueça dos
centavos, pois é isso que identifica como
uma doação para sacola de natal. Mas
não se esqueça, ligue para Gláucia Heier
(99206-7277) para registrar seu nome e
o beneficiário, aquela família para quem
você deseja oferecer a cesta de natal.

CULTOS PRESENCIAIS
Continuamos com nossos Cultos
Matutinos de forma presencial. Não se
esqueça que é preciso fazer inscrição
semanalmente.  A Igreja foi preparada
para receber, com segurança, todos
aqueles que vêm adorar ao Senhor.
Nunca é demais lembrar que todos
precisamos seguir as orientações da
Junta Diaconal e da Comissão de Saúde.
“E perseveravam na doutrina dos
apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações.” (At 2:42)

COFRINHOS MISSIONÁRIOS
Continuam a chegar os cofrinhos
missionários. Nosso povo está trazendo
as ofertas que enviaremos para a Junta
de Missões Nacionais. Vamos também
ser suporte na obra de evangelização.

MINISTÉRIO DE FILMAGEM E
TRANSMISSÃO
Precisamos montar este novo ministério
em nossa Igreja. Com a pandemia, Deus
nos permitiu ter um novo braço de
ministério levando a Palavra de Deus
através das redes sociais. A Comissão de
Comunicação estruturou nossa
participação, mas agora temos um novo
desafio. Homens e mulheres que estejam
dispostos a servir nessa área da filmagem
e transmissão. É preciso que tenha a
disposição para aprender, pois daremos
um treinamento.

PLENÁRIA DA SAF
No próximo domingo, dia 25 de outubro,
às 16hs teremos a Plenária da SAF. Ela
se dará, uma vez mais pela plataforma
Zoom. Esses encontros virtuais tem sido
mito abençoados e em contado com a
presença maciça de nossas irmãs. Então
você não pode deixar de comparecer.
*Plenária da SAF* - Dia 25 out 2020, às



16:00 - Entrar na reunião Zoom - https:/
/ u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
82285779408?pwd=L1J0aEFpVFQ3NThMUlR2TURsaGVIZz09
- Senha de acesso: *643277*

CHÁ MISSIONÁRIO
Este é um chá promovido pela SAF-
Botafogo voltado para nos desafiar para o
trabalho missionário, ouvirmos o
testemunho de quem realiza a missão
e, também de ter momentos de
comunhão. Próximo quarta-feira, dia 28
de outubro, às 15hs pelo aplicativo Zoom.

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 24
de outubro, 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.

ANIVERSARIANTES
DIA 18: Gilson Mariano, Mario Santoro
Filho (2295-1282), Iêdda de Almeida
(3404-9639) e João Lucas Nery Dantas;
DIA 19: Sophia Rodrigues Maggessy (EUA);
DIA 20: Marcos Paulo Gonçalves da
Silveira (2467-5517/3396-4023) e
Valesca de Souza Rodrigues da Silveira;

DIA 21: Felipe Freitas Nepomuceno,
Elmira Souza da Costa (2542-9428),
Midiã Ramos da Silveira (3852-3345/
2542-2920) e Dandhara Grammatico
Pereira (2226-0032); DIA 22: Heloisa
Fonseca da Silva (2413-6040/99186-
2785); DIA 23: Fatima Torres de Carvalho
(2537-6535) e Barbara Velloso Mattos
(3079-6218).

ORAI UNS PELOS OUTROS
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. ENFERMOS E IDOSOS: Diác. Antônio
Nóbrega, Claudia Giordano Barbosa,
Clemente Fontenele (filho da Natália),
Cleube Anay de Oliveira (câncer), Clóvis
Scliar (marido da Elzi Scliar), Cristina
Helena Primo da Silva, Dulcineia Pires,
Eliane Cristina Soares, Francisco
Antônio (Primo Ligia Portes), Gabriela
Gerusa Leite Weston, Glaucia
Maranhão, Jaira Botelho Moura, José
Eduardo Nucci (filho do Alfredo Nucci),
Luzia Soltez e sua irmã Eulice Magalhães
(Neném), Marcos Muniz, Nely Gomes
(Esposa do Arlindo Gomes), Newton
Martelotta, Otávio Fernandes da Silva
Filho, Peggy Barbetta Soares, Roberta
(neta do Diácono Baía, grávida da Sol, que
precisará passar por uma cirurgia no
coração assim que nascer), Rogério dos
Santos Gil (saúde), Stila Borges Coelho
de Sousa e Thor Barros (Neto da Isa).
3. Enfermos da COVID-19: Emerson
Martins (covid; filho da Sonia), Sérgio
Augusto (covid - pedido encaminhado por
Mariane); Felipe da Costa Lima Roquette
(38 anos, diagnosticado com esclerose
múltipla; pedido encaminhado pela Rita
de Cássia);



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. DESEMPREGADOS; 7. GRATIDÃO.
8. OUTROS MOTIVOS

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:
Banco Bradesco
Ag. 2509
Cc.: 0010012-9

IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

CNPJ-34.171.181/0001-30

ESCALAS

Presbítero
18/10: Presb. Mário Filipe | 25/10:
Presb. Vitor Camarinha

Diácono
18/10: Diác. Michel Jarque, Felipe
Silveira, Faustino Nascimento e Marco
Aurélio Nóbrega | 25/10: Diác. Jorge
Sarito, Joaber Sales e Thiago Leite.

Escola Dominical Adultos:
18/10: Presb. Eduardo de Oliveira Gouvêa
25/10: Prof. Glauco Wamburg

Comissão de Saúde:
18/11: Jordana Ramirez e Silvânia Melo
25/10:.Raquel Boy e Mariana Sathler

Comissão de Som:
18/10: Thiago Leite | 25/10:.Lucas
Bezerra

MESTRE DOS MESTRES!

Professores da infância;
Professores da vida.
Ensinam, criam,
Lutam, educam,
Pintam páginas de alegria.

Transformam pedra bruta
Em grandes obras-primas.
Assim como Jesus fez
Com seus escolhidos discípulos
Que, internamente, Ele sabia,
Que eram de grande valia.

O verdadeiro mestre
É aquele que acolhe,
Escolhe,
Elege!
O aluno necessitado,
Impulsivo ou transtornado.

Mestres
Que transformam mentes
Inquietas e insanas,
Em mentes
Virtuosas e inteligentes.

Ser professor
É ser Mestre!
É acolher com autoridade
Aquele aluno perdido,
Com grande potencial
Para a realidade.

É fazer sua obra:
Transformar mentes e corações.
Ensinar para a vida!
Replicar ensinamentos
E ponderações.

O grande Mestre
É aquele como Jesus:
Escolheu discípulos
Cada um com a sua personalidade.
E assim o fez,
E não desistiu.
Com sua autoridade e liderança,
Uma grande orquestra surgiu.

Feliz Dia dos professores!
Grandes Mestres!
Que ensinam e fazem repensar,
Moldar atitudes,
Transformar!

Ana Carolina Corval



O FRUTO DO ESPÍRITO
Rev. Éber César

Três aspectos de um mandamento
Kierkegaard, filósofo dinamarquês, escreveu sobre Os Feitos do Amor. Ele destacou

três aspectos do mandamento do amor:
• TU deves amar...  O mandamento do amor não é geral ou impessoal; é uma ordem de

Deus a MIM e a VOCÊ.
• Tu DEVES AMAR...  Os poetas falam do amor como emoção, afeição, paixão, e desejo.

A Bíblia fala do amor como um DEVER.
• Tu deves amar O TEU PRÓXIMO. Podemos escolher nossos amigos, a namorada, o

namorado, o cônjuge; não o próximo. Este, à nossa revelia, cruza o nosso caminho,
senta-se ao nosso lado no ônibus, vem morar no apartamento vizinho, arranja trabalho
onde nós trabalhamos, estuda onde nós estudamos, freqüenta a nossa igreja. Deus
o põe ali para que o amemos.

O amor é gratuito e quer dar.
Há quem diga: Amarei o próximo na medida em que ele me amar. Mas isto é egoísmo.

O verdadeiro amor é gratuito e tem prazer em dar, independentemente do comportamento
da pessoa amada.

Jesus disse:  “Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem(...) Vosso
Pai celeste(...) faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos.
Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também
o mesmo?” (Mt 5.4447. Ver Rm 12.20-21).

O verdadeiro amor expressa-se em atos.
Desde que o verdadeiro amor não é mero sentimento, mas uma determinação de

obedecer a Deus e buscar o bem estar do próximo, ele se manifestará concretamente.
• “Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho(...)” (Jo 3.13).
• “Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito
ao mundo(...)” (I Jo 4.9).
• O amor do bom samaritano manifestou-se através de ajuda ao homem que ele encontrou
ferido na estrada (Lc 10.25-37).

O verdadeiro amor é uma dádiva de Deus.
Não é fácil amar o próximo como a nós mesmos, e uns aos outros, na igreja,

como Cristo nos amou (Jo 13.34). De fato, só o conseguiremos quando andarmos no
Espírito (Gl 5.16). Lembremo-nos de que este amor é fruto do Espírito, isto é, resultado
da operação miraculosa do Espírito de Deus em nós.

• Paulo escreveu: “O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que
nos foi outorgado” (Rm 5.5).

• Na medida em que lemos e estudamos a Palavra, e oramos, o Espírito nos faz mais e
mais conscientes do amor que Deus e Cristo nos têm, de modo que aprendemos a
amar vivenciando Seu amor.

• “O amor de Cristo nos constrange”, disse uma vez o apóstolo Paulo (II Co 5.14-15).
• E João: “Nós amamos porque Ele nos amou primeiro” (I Jo 4.19).

Você tem consciência do quanto Deus e Cristo o têm amado, perdoado, protegido, ajudado
e consolado? Inspire-se no seu amor, que é perfeito, e ame. No poder do Espírito, faça
por seus irmãos e pelo próximo o que Cristo faria em seu lugar: perdoe, sirva, ajude,
encoraje, console, ame!
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CULTO DAS CRIANÇAS 
                                 Boletim Dominical – ano 5 nº 37– 18 de outubro de 2020                                                                                                                                                       

   O campo de força. 
              “E muitos o repreendiam, para que se calasse; mas ele cada vez gritava mais:  
                                 Filho de Davi, tem misericórdia de mim!”  Marcos 10:46-52                                              
             “Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei.” 
                                                               Mateus 11:28 
                  “Jesus porém disse :Deixai os pequeninos , não os embaraceis de vir a mim...“ 
                                                                Mateus19:14a                                                                
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                Lanterna Verde era o personagem preferido do Fabinho, um menino fascinado por 
histórias de super-heróis e seus super poderes. Nem o Super Homem, nem o Batman superavam 
o Lanterna Verde! Afinal quando ele não queria ser atingido usava seu super anel e sua 
maravilhosa capacidade de Geração de Campo de Força. E, como o nome sugeria, era a 
capacidade de projetar barreiras impenetráveis, ao seu redor. Ninguém conseguia ultrapassar o 
campo para encostar no Lanterna . Ele era D+!!!  
               Fabinho gostava tanto que até inventou o “pique lanterna verde”. Na escola, na hora do 
recreio, alguém contava até 100 e corria tentando pegar os outros. Para não serem pegos era só 
gritar “campo de força”. Aí era proibido encostar um dedinho que fosse.  
 
            É... na brincadeira de pique  é bom ter um campo de força para ninguém chegar 
perto .Mas essa historia do Fabinho vai servir para entendermos que nosso Deus não tem 
um campo de força que nos afaste dele. É muito fácil ficar bem pertinho das coisas de 
Deus, porque Ele não tem campo de força. Ele nos ouve com carinho. É fácil falar com Ele, 
através da oração e aprender dEle através da Bíblia. Deus enviou seu filho Jesus ao 
mundo para que essa comunhão ficasse ainda mais fácil. Mas muitas coisas e muitas 
pessoas querem nos afastar de Deus. Os amigos da escola, aqueles que ainda não 
conhecem Jesus, muitas vezes dizem que Deus não existe. Tudo para nos afastar dEle.  
           Existem várias histórias na Bíblia que mostram como é fácil estarmos juntos de 
Deus. Uma delas fala de um cego chamado Bartimeu que ouviu Jesus passar perto de 
onde estava assentado. O cego precisava da ajuda de Jesus para voltar a enxergar e tinha 
fé que Ele podia fazer isso. Mas as pessoas criaram impedimentos para que Bartimeu 
falasse com Jesus e diziam para que ele se calasse.Inútil!Jesus ficou bem pertinho e 
curou.Em outra ocasião algumas crianças se aproximaram de Jesus e os discípulos 
quiseram impedir. Um verdadeiro campo de força em torno de Jesus. Mas nas duas vezes 
Ele disse: Vinde a mim! E derrubou os campos de força, derrubou as barreiras. Nada pode 
existir entre nós e Deus.  
             O pior é que às vezes nós mesmos construímos essas barreiras, colocando 
tijolinhos de pecado, um sobre o outro criando um muro entre nós e Deus. Peça ajuda a 
Ele e derrube esse muro! Destrua esse campo de força! 
            Não vamos deixar nada nem ninguém criar barreiras para nosso encontro com 
Deus. Não há campos de força! Quem nos separará do amor de Deus?    Bjos , tia Ilda  

(saiba mais em Mateus 11:28-30 / Mateus 19:13-15/ Marcos 10:46-52/ Romanos 8:35-39)  
 

mailto:igreja@ipbotafogo.org.br
http://www.ipbotafogo.org..br/


 
 

                                                                                                                                                                             

LITURGIA: 

Prelúdio: Maria Luisa 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! Bem vindos, no nome do Senhor!! 
2- Vídeo da Helena 

3- CÂNTICO: Pedro e Inês- Os livros da Bíblia 
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juizes, Rute, Samuel, Samuel, 
Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, 
Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, 
Jonas, Miquéias, Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias 
Os trinta e nove livros então, do Velho Testamento, aqui estão 
 
Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, 
Filipenses, Colossences, Tessalonicences, Tessalonicences, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon, 
Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, João, João, Judas e Apocalipse de João 
Os vinte e sete livros então do novo testamento aqui estão 

 

4-ORAÇÃO DE LOUVOR: Helena/ tia Rita  
Vamos falar com Deus e dizer como ele é importante para nós! 
 
5-Leitura Bíblica no mês de outubro– Laura– Filipenses 2:5-11 
6-Versículo do mês de outubro para memorizar: Pedro 
     
 
 
   
Relembrando: Salmos 136:1 – Maria 
                              -Valentina (UCP da Igreja Presbiteriana- Adonai) 
7- Saudação aos visitantes – João e Bianca Benincasa  
 
8-ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: Daniel 
Momento de  agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes  
de outubro e pela semana.  
 
7-Mensagem – tia Ilda 

8--CÂNTICO : Mosaico musical do PRJN– Buscai primeiro  
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 
Todas essas coisas vos serão acrescentadas 
Aleluia, Aleluia 
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. 
Que procede da boca de Deus 
Aleluia, Aleluia 
Aleluia! Aleluia! Aleluia, Aleluia!   

                     Oração do Pai Nosso- Tia Jorgiana                             
                          Benção pastoral – Rev. Diego Stallone 
                    Tenham todos, uma semana de paz! 

                          
                                  Aniversariantes de outubro 

     "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 

TIA MARIANE ( UNIDOS POR CRISTO) 01/10  

TIA JULIA RÉGIS (JUVENIS POR CRISTO) 05/10  

TIA BÁRBARA VELLOSO ( SEMENTINHAS DE JESUS) 23/10  

TIO INDIOMAR ( COORDENAÇÃO GERAL) 29/10  

TIA CLAUDIA GRAMMÁTICO (CACAU- CORDEIRINHOS) 30/10  

“... buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.” 

Mateus 6:33 
                 
 


	2020.10.18 - Capa.pdf
	2020.10.18 - Miolo.pdf
	2020.10.18 - Contracapa.pdf

