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IGREJA PRESBITERIANA DE BOTAFOGO

Em 2020, pedi par Eulita escrever um histórico resumido da igreja e ela, com o
amor rotineiro, o fez. Publico de novo esse editorial, porque história precisa ser conhe-
cida, lembrada e valorizada.

A Igreja Presbiteriana de Botafogo nasceu no lar do casal Ignácia  e Alfredo Pinto
da Gama, Rua da Passagem 37, com a participação de vizinhos nos Cultos Domésticos
da família. De Cultos Domésticos, essas reuniões tornaram-se Ponto de Pregação, Es-
cola Dominical, Congregação Evangélica de Botafogo e, no dia  07/03/1906 a Sociedade
Auxiliadora de Senhoras - SAS (hoje SAF)  foi oficialmente organizada. No dia 04/07/
1906 em um Culto com a presença de uma Comissão do Presbitério do Rio de Janeiro e
sermão do Rev. Álvaro Reis, foi organizada a Igreja contando com 19 membros.

Desde os seus primórdios, era desejo da Igreja comprar um pedaço de terra onde
pudesse construir o templo. O terreno da Rua da Passagem 91 foi comprado em 1912,
mas a obra só foi iniciada 14 anos depois. Durante a construção, a Igreja se reunia na
Ladeira do Leme 50, local cedido pelo Comendador Antônio Januzzi, engenheiro e autor
de vários projetos da época.

Finalmente, após longo período de esforço e dedicação, chega o dia tão esperado:
04/07/1926, Inauguração do Templo. “Houvera espaço para descrevermos tão sublime, sole-
ne e espiritual festa, com que prazer não o faríamos”. Em 1940 foi quitada a hipoteca da
igreja com o Banco Hipotecário Brasileiro e fundada a UMP. Nesta década foi organizado
também o Coral da igreja.

A partir de 1951 teve início a ampliação do templo e a construção do Edifício de
Educação Religiosa. Nas décadas de 60 a 80 hospedamos em nossas instalações várias
organizações como a Igreja de Língua Chinesa, o Mobral, a APEC, a Faculdade de Teolo-
gia do Seminário Unido e o Centro de Atendimento Diurno (CAD). Inauguramos também
o templo em Rio Seco (Saquarema) e o Coral da igreja passou a ser chamado Coral
Marcello Ganter (1978).

Em 1979, a estrutura do antigo telhado não resistiu à ação das chuvas de verão e
foi necessária uma grande campanha para a reconstrução do templo. “Vinde reedifiquemos
os muros! O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós seus servos nos disporemos e
reedificaremos”, era o lema. Nesta reedificação fizemos a construção da laje, que aumen-
tou a altura do templo permitindo a instalação da galeria coral, abertura das janelas
para a colocação de 10 vitrais laterais, vitral central com a linda Cruz Céltica, luminári-
as de teto e laterais, recolocação da porta original de madeira na entrada do templo,
gabinete pastoral, mesa da Santa Ceia dentre outras melhorias.

Na década de 90 o Edifício de Educação Religiosa passa também por reformas. No
térreo foram criadas novas salas, as escadas do corredor passam a ser internas, com
projeto para uma futura instalação de elevador. No 2º andar o salão é totalmente reno-
vado e ampliado, permitindo também a instalação de uma excelente cozinha. No 3º
andar as salas são reformuladas para proporcionar às crianças e adolescentes um espa-
ço agradável com salas adequadas a cada idade incluindo o berçário. Outra importante
melhoria foi a instalação dos aparelhos de ar-condicionado no templo.

Em 2006 festejamos o Centenário dando graças a Deus por todas as bênçãos
recebidas. Foram confeccionadas Bíblias Comemorativas à essa data. A partir daí entra-
mos na era digital através do site da igreja http://www.ipbotafogo.org.br/, páginas em
redes, mídias sociais e agora transmissão de cultos ao vivo.

Continua na próxima página



CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

81 NC – Súplica ao Espírito Santo
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Salmo 104.16-33
86 NC – Espírito do eterno Deus

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral
Coro Masculino: “Segurança e Alegria”

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

CONSAGRAÇÃO

65 HE – Vem Espírito divino
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “Santo é o Senhor”
Mensagem: Rev. Fernando Ferreira
Cabral

DESPEDIDA

82 HE – Invocação
Bênção
Tríplice Amém
Coro Masculino: “Olhando para Cristo”

CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Ao erguermos as mãos
Cântico: Se eu me humilhar
Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura: João 14.16-27
Cântico: Sonda-me, usa-me

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

Continuação

Começou como um grão de mostarda e transformou-se em árvore frondosa de onde
saíram tantos frutos, os filhos da igreja chamados à missão de pregar o Evangelho.
Foram 22 Pastores e 9 Bacharéis em Teologia.

Cuidaram do rebanho os seguintes pastores efetivos ou auxiliares: Álvaro Reis,
Laudelino de Oliveira Lima, José Ozias Gonçalves, Franklin Honorável do Nascimento,
Samuel Barbosa, Constâncio Homero Omegna, Antônio André Lino da Costa, Tancredo
Costa, Henrique Louro de Carvalho, André Jansen, Samuel Lenz de Araújo Cesar, Samuel
de Souza do Ó, Stelleo Severino da Silva, Francisco de Paula Severino da Silva, Geraldo
Nunes de Azevedo, Wladimir Soares de Brito, Carlos Alberto Chaves Fernandes, Jonas
Machado, Edemar Victorino da Silva, Itamar Fernandes Machado, Antônio Máspoli de
Araújo Gomes, Nelson Célio de Mesquita Rocha, Paulo Severino da Silva Filho, Zaqueu
Ribeiro, Miguel Marques Rodrigues e, atualmente Diego Stallone (auxiliar) e o Rev. Cid
Caldas (pastor efetivo).

Temos por lutas passado, mas Ebenezer! Até aqui nos ajudou o Senhor! A Ele toda

a glória.

Eulita Rufino



CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Maravilhosa graça
Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Marcello Ganter: “Preciosa graça”
Mensagem: Presb. Esequias Sales

SANTA CEIA

Coro Marcello Ganter: “Em memória de mim”
Oração de Consagração
1 Coríntios 11.23-26
Partir do Pão
Distribuição dos Elementos Eucarísticos
Cântico: Diane da cruz
Comunhão

DESPEDIDA

Oração Pai Nosso
Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Maranata

BEM-VINDO (A)
A Igreja Presbiteriana de Botafogo é uma
comunidade de pessoas que estão sen-
do transformadas em todas as esferas
da vida por Jesus Cristo. Compartilhar-
mos o amor de Cristo, cuidamos um do
outro e servimos nossa comunidade lo-
cal 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 jun-
tar 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.

PARABÉNS, IGREJA PRESBITERIANA
DE BOTAFOGO – 116 ANOS
Hoje começamos as celebrações do ani-
versário da nossa Igreja. Uma marcha
mais que centenária, marcada por mui-
ta adoração a Deus, comunhão entre os
irmãos que por aqui passaram e que por
aqui estão. Ao chegar aos 116 anos de
existência, Deus coloca diante de nós
abençoadoras oportunidades de fazer di-
ferença na sociedade, de propagar os va-
lores do Reino e de transmitir o amor que
recebemos Dele. Mas, seguramente, po-
demos declarar que “até aqui nos ajudou
o Senhor”!

REV. FERNANDO PEREIRA CABRAL
Pastor da histórica Primeira Igreja
Presbiteriana de Niterói é o mensageiro
que Deus nos traz nesta manhã. Rev.
Fernando é um amigo querido e pronta-
mente aceitou o convite para estar
conosco. Bem-vindo Rev. Fernando. Que
Deus o use poderosamente.

ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO
Para celebrarmos o aniversário da igre-
ja, neste mês, a Comissão de Comemo-
rações nos convida para um delicioso al-
moço no dia 26 de junho, após o Culto
Matutino. Como as vagas são limitadas,
estamos abrindo as inscrições hoje para
que você possa se inscrever com tran-
quilidade e guardar seu lugar e de sua
família. O valor é R$ 35,00. Procure as
irmãs: Sara Celeste, Sônia Leite ou Már-
cia Sathler e faça sua inscrição.



PRESENTE DE ANIVERSÁRIO
Como fazemos todos os anos, neste mês
você tem a oportunidade de dar um pre-
sente especial para a sua igreja. Dife-
rente dos dízimos e ofertas que regular-
mente entregamos, ao agradecermos a
Deus a bênção de mais um ano de vida,
também o fazemos oferecendo um pou-
co mais do que temos para os projetos
especiais da igreja. Você tem a sua dis-
posição, envelopes especiais carinhosa-
mente confeccionados para que você de-
posite seu presente de aniversário para
a Igreja. Se você desejar depositar na
conta da igreja, não se esqueça de colo-
car o centavo identificador – 0,60. Deus
os abençoe.

PROSSEGUIMOS EM NOSSOS ALVOS
MISSIONÁRIOS
O Conselho vem desafiando a Igreja a
investirmos em evangelização, missões
e plantação de novas igrejas. Já temos
apoiado o ministério do Rev. Luiz Otávio
e Janete na Cidade do Panamá. Agora
adotamos o Rev. Marcos Azevedo e
Priscila que estão trabalhando num pro-
jeto de revitalização de igreja na França.
Nosso alvo é manter um missionário em
cada continente. Isso só é possível com a
sua generosa contribuição e/ou entre-
ga do seu dízimo.

ENCONTRO DA FAMÍLIA DA IP
BOTAFOGO
Em novembro, dias 11 a 13, no Hotel Fa-
zenda Mangalarga em Paty do Alferes,
teremos o Encontro da Família da IP
Botafogo. Será um tempo precioso de co-
munhão, lazer e crescimento espiritu-
al. Marque na sua agenda e garanta sua
inscrição pois já estamos com quase to-
dos os quartos fechados.
Será pensão completa (bebidas não es-
tão inclusas). Os preços para os 2 dias
são:

- Por adulto R$ 510,00 (mínimo de 2 adul-
tos por quarto)
- Por adulto extra no quarto R$ 430
- Por criança de 6 a 10 anos R$ 390
- Crianças até 5 anos (na data do evento)
não pagam

Condições de pagamento: 20% até dia 8
de maio. O restante em 6x iguais até
novembro.

Como fazer:
1. Procure Rev. Dusi, Andrea, Miguel e
Débora Torres, Marcela e Thiago Leite,
Esther e Rodrigo Caldas;
2. Faça sua inscrição
3. Efetue o pagamento depositando na
conta da igreja. Lembre-se de colocar ao
final, os centavos – 0,50 – Isso identifica
seu pagamento como “encontro da família”

ESTACIONAMENTO PARA QUEM VEM
À IGREJA
A Igreja mantém convênio com o estaci-
onamento localizado na Rua da Passa-
gem, 120. Você que vem à Igreja tem o
direito de pagar o valor único de R$ 15,00
pelo período total compreendido pelo ho-
rário 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.

APLICATIVO DA IP BOTAFOGO
Já está no ar o nosso aplicativo. Você pode
baixá-lo na appstore ou playstore no seu
celular. Ali você já tem acesso a Bíblia,
ao hinário e outras informações. Aos
poucos vamos inserir outras facilidades
para lhe abençoar. Você deve procurar
na appstore ou playstore pelo aplicativo
IP Botafogo.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 09
de julho, 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 06: João Miguel Primo Mouta; Dia
07: Camila Manhães Fernandes Nóbrega
e Fernanda Viviani de Paula; Dia 08: Ilda
Marques de Andrade; Dia 10: Flávia So-
ares de Macêdo e Helena Ferreira
Silveira; Dia 11: Bernadete Matos Souto
de Araújo e Vera Junia Ribeiro Moreira.

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Dia 07/06: Ana Cristina Ribeiro
Rodrigues e Rev. Miguel Marques
Rodrigues (48 anos); Dia 09/06: Mariane
Vilela Torres Chagas e Eduardo Alves
Chagas (3 anos)

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 de-
posite os valores discriminando pelos
centavos, da seguinte forma:

Dízimo - XXX,10
Oferta - XXX,20
Sacola do Amor - XXX,30
Abrigo Presbiteriano - XXX,40
Presente de Aniversário - XXX,60

CONTRIBUIÇÔES
A contribuição de dízimos e ofertas ne-
cessárias para o sustento das atividades
e compromissos missionários e minis-
teriais 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
PIX: 34171181000130

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 ora-
ção. Estes são os motivos e nomes da-
queles que foram informados ao pastor:
1. ENFERMOS E IDOSOS: Julieta Dusi, Clau-
dia Giordano Barbosa, Cleube Anay de
Oliveira (câncer), Dulcineia Pires, Eliane
Cristina Soares, Francisco Antônio (Pri-
mo Ligia Portes), Jaira Botelho Moura,
José Eduardo Nucci (filho do Alfredo
Nucci), Marcos Muniz, Peggy Barbetta
Soares, Stila Borges Coelho de Sousa e
Thor Barros (Neto da Isa).
3. PROBLEMAS FAMILIARES: Rita de Cássia e
suas filhas Barbara e Luísa (consolação,
orientação no tratamento e sustento
espiritual).
4. MISSIONÁRIOS - Rev. Luiz Otávio e Janete
(Panamá); Rev. Marcos Antônio Farias
de Azevedo e Priscila (França).
5. DESEMPREGADOS;
6. GRATIDÃO.
7. OUTROS MOTIVOS

ESCALAS

Presbítero
05/06: Presb. Esequias Sales
12/06: Presb. Paulo Nascimento

Diácono
05/06: Diác. Tagore Morais, Michel
Jarque e Pedro Rocha
12/06: Diác. Felipe Silveira, Rodrigo
Caldas e Marco Aurélio

Escola Dominical Adultos:
05/06: Profa. Lígia Portes Santos
12/06: Presb. Esequias Sales

Comissão de Som:
05/06: Marcos Victório | Victor Rangel
12/06: Lucas Bezerra | Thiago Leite

Escala Transmissão
05/06: Transmissão dia: Tiago | De olho
na live: Ângela | Transmissão noite:
Pedro Paradela
12/06: Transmissão dia: Lucas e Malu
Ribeiro | De olho na live: Ângela | Trans-
missão noite: Davi



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

V. A história da torre de Babel. Gn 10 e 11.

3. A separação dos territórios.

Estes núcleos de nações vieram a ocupar territórios que o próprio Deus lhes de-
signara (10.25), e somente mais tarde, depois desta primeira repartição da terra,
dividiram entre as suas próprias famílias os respectivos territórios, movidos ain-
da por um impulso divino irresistível (10.5,20,31. Ver Dt 32.8; Jr 18.7-10; At 17.26).

a. Os Jafetitas (10.2-5) dirigiram-se para o norte, isto é, Europa e parte da
Ásia. Deles descendem os povos europeus: celtas, gauleses, irlandeses,
franceses (de Gômer), russos (de Magoque, Tubal e Meseque), medos e
persas (de Madai), jônios ou gregos (de Javã), trácios  (de Tiras).

b. Os Camitas (10.6-20)  foram  para o sul, isto é, África e Arábia Meridional.
Alguns dos seus descendentes foram os primeiros a desobedecer a desig-
nação de territórios feita por Deus:  os etíopes (de Cuxe) ficaram na Etiópia,
mas os cananitas, os heteus, os sidomitas, os jebuseus, os amorreus e
outros foram para a Pales-tina (Canaã), território dos semitas. Somente
ao tempo de Josué, e por uma intervenção divina, este território seria
restaurado aos descendentes dos donos originais, os israelitas (Semitas).

c. Os Semitas (10.1-31) ocuparam a maior parte do território entre os jafetitas
e os camitas. São semitas: os elamitas (junto ao Golfo Pérsico), Assírios
(de Assur), Caldeus (de Arfaxade), hebreus (de Heber) Sírios (de Arã). A
designação da região central para os semitas certamente  deveu-se ao
propósito divino de abençoar as nações através de um povo semita, a des-
cendência de Abraão (Gn 12.3).

(Continua)
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CULTO DAS CRIANÇAS 
Boletim Dominical – ano 6 nº 70 – 05 de junho de 2022 

 
 

 

Cuidado boquinha com o que fala. 
“Põe guarda, Senhor à minha boca; vigia a porta dos meus lábios.” Salmo 141:3 

 

 

Elisa chegou em casa afoita. Estava ansiosa para pegar o celular e ligar para as amigas, o que 
não era exatamente incomum. Então, correu para o quarto. 
Alguns minutos depois, a mãe foi chamar para almoçar, mas parou perto da porta entreaberta 
ao ouvir... “Pois é, acredita que ela fez isso!? Eu sabia que não podia confiar nela, mas, dessa 
vez, passou dos limites! Não é à toa que não consegue ter amigos e...” 
Nesse momento a mãe entrou no quarto, interrompendo a ligação. 
“O que está fazendo, Elisa?” 
“Ah, contando pra Aninha o que aconteceu hoje. Você sabia que a Lulu...”, e foi interrompida 
pelo gesto da mãe. 
“Não quero saber, filha. Não sei o que aconteceu e você não deveria fazer fofoca.” 
“Mas mãe, a Lulu só faz coisas...”, mais uma vez a mãe interrompeu. 
“Você sabe o motivo? Já conversou com ela? Já tentou ser sua amiga e ajudá-la, seja lá no 
que for? Fazer fofoca não ajuda, não é?” 

No Salmo 141, o rei Davi pede ao Senhor que vigie sua boca.  
O que ele quer dizer com isso? 

Em diversos versículos, Deus nos alerta através de Sua Palavra o quanto é errado e 
prejudicial falar mal dos outros. Em sua carta, por exemplo, Tiago fala:  

“Irmãos, não faleis mal uns dos outros.” (4:11). 
Mas, por que não devemos falar mal dos outros? Quando o fazemos, desobedecemos a 

Deus, pois estamos julgando nossos irmãos, amigos, conhecidos. E o Senhor não fica feliz. 
Então, o que devo fazer?, você deve estar se perguntando. Em Efésios 4:29, Paulo nos 

mostra: “Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa 
para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem.” 
Então, ao invés de fazer fofoca ou falar mal de qualquer pessoa, que tal se ajoelhar e 

pedir ao Senhor para ajudar essa pessoa? 
 Lembre-se, a oração é sempre o melhor remédio! 

    beijos, Tia Sandra 
(Saiba mais em Efésio 4:25 a 32) 

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


LITURGIA: 
 

PRELÚDIO: – Bom dia 
Bom dia, com alegria. 
Desejo a você um belo dia. 
Andando na companhia 
Do nosso Salvador que nos quer bem. 
Vai tudo bem! 

1 – SAUDAÇÃO: Bom dia!!! Bem vindos, no nome do Senhor!! 
 

2 – CÂNTICO – Deus Está Aqui 
Deus está aqui, aleluia! 
Tão certo como o ar que eu respiro. 
Tão certo como o amanhã que se levanta. 
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. 
(Repete 3x) 

3 – ORAÇÃO DE LOUVOR:  
Nosso Deus merece nosso louvor! 

4 – LEITURA BÍBLICA do mês – 1 João 3:23 e 24 

 5 -VERSÍCULO DO MÊS para memorizar:  

 

 

 

 

 

6 – RECORDANDO –  

“Ensina a criança no caminho em que deve andar.”    

Prov. 22:6a 

7 – ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA:  

Vamos pedir que Deus nos ajude a viver como Ele quer! 

8 – MENSAGEM: Tia Carol 

 

9 – CÂNTICO – Celebrai com júbilo 
Celebrai com júbilo ao Senhor, 
Todos os moradores da Terra. 
Servi ao Senhor com alegria. 

Apresentai-vos a Ele com cânticos. 
Sabei que o Senhor é bom 
E eterna é a sua bondade 
E a sua fidelidade, de geração, a geração. 

Aleluia, glória e aleluia! (4x) 
 

Oração do Pai Nosso e Despedida 

Aniversariantes de JUNHO 
“O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre” Sl 121.8 

 

João Pedro Lacerda 01/06 2 anos 

Heloisa da Silveira Costa Hermenegildo 03/06 7 anos 

Tia Sandra (Amigos de Jesus) 03/06  

Tia Letícia (Cordeirinhos e Sementinhas) 04/06  

Valentina Maria Cortez 05/06 7 anos 

João Miguel Primo Mota 06/06 7 anos 

Laura Heringer de Melo Silva 13/06 5 anos 

Esther Ramires Aragão 14/06 9 anos 

Betina Vilela Torres Pinto Bravo 18/06 4 anos 

Tia Jorgiana (Cordeirinhos) 20/06  

Tia Tassiane (Cordeirinhos) 21/06  

Tia Esther Caldas (Amigos de Jesus) 29/06  

Tio Lucas (Juvenis) 29/06  

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: Ana Carolina da Cruz Lima, Ana Lucia Pina Caldas, Eduardo Alves Chagas, 

Indiomar Crosoé de Oliveira  Selau, Mariane Vilela Torres Chagas, Sandra Pina 
 

NO DEPARTAMENTO DE CRIANÇAS, CONTINUAMOS A USAR A MÁSCARA, 
pois nem todas as crianças estão vacinadas! 

 

PRESENCIAL- CULTO INFANTIL – Domingos às 9h30min. 

EBD (1a12anos - divididos em 5 classes)Domingos às 10h30min. 
 

DIGITAL- Desde 27/03/2022, todas as atividades passaram a ser presenciais.  

Acesse cultos e aulas anteriores no Youtube – Igreja Presbiteriana de Botafogo  

 

“Filhinhos, não amemos de palavra, nem de 
língua, mas de fato e de verdade.”  

1 João 3:18 
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