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É MUITO CLARO!
1 João 02:03-06

João nestes quatro versículos é de uma clareza perturbadora.
1. Quem conhece a Jesus, guarda seus mandamentos;
2. Quem diz conhecer a Jesus e não guarda seus mandamentos, é

mentiroso;
3. Quem guarda a sua palavra é aperfeiçoado no amor de Deus
4. Quem diz permanecer nele, tem que andar como Jesus andou.

Simples assim!
Para você captar, ainda mais o conteúdo do que João está transmitindo, é

preciso lembrar ou saber que no mundo antigo se falava muito em conhecer, ter
comunhão e permanecer em Deus. Essa sempre foi uma busca do homem.

Mas, havia algumas variações de sentido ou pensamento que nos ajudam a
aprofundar o conceito.

Primeiro, os gregos desenvolveram o conceito de que era possível se
aproximar de Deus mediante o conhecimento, o raciocínio, o intelecto, a
argumentação e o pensamento. Por isso, para os gregos no período clássico o
caminho até Deus passava pelo intelecto. Analisando friamente, há um quê de
verdade nisso, porque “crer é também pensar”, já dizia John Stott, mas se parar
aqui corremos o risco de achar que ter fé é conformação e satisfação intelectual
e não exige uma ação moral.

Segundo, já na época do Novo Testamento, os gregos buscavam o encontro
com Deus através de experiências emotivas. Daí surgiu o que a história registrou
como as religiões de mistérios com uma aparente proposta de proximidade e
intimidade com Deus pautada no sentir. O iniciado era instruído e levado a praticar
uma árdua e ascética disciplina com profunda expectativa e sensibilidade
emocional. O objetivo não era tanto conhecer a Deus, mas senti-lo numa
experiência passageira, altamente emocional.

Terceiro, a forma judaica de conhecer a Deus estava ligada a revelação.
Nesse sentido, se aproxima muito da forma que o cristianismo o concebe.

O conhecimento de Deus não se dá só por conhecimento e por experiência
emocional, mas pela revelação do próprio Deus.

Aqui chegamos ao ponto de João na síntese que coloquei logo no primeiro
parágrafo. Neste sentido, C H. Dodd nos ajuda ao afirmar que “Conhecer a Deus é
experimentar seu amor em Cristo, e devolver esse amor em obediência”.

O exercício intelectual e a experiência emocional são passos que podem
revelar o conhecimento de Deus se associados a obediência.

Esse negócio de dizer que conhece tudo de Bíblia, de teologia e não manter
uma vida obedientemente coerente com a Palavra de Deus, é vida mentirosa.

Esse negócio de dizer que está sentindo a presença de Deus, buscar “novas”
experiências e não conformar a vida a Palavra de Deus, é vida mentirosa.

A única maneira de demonstrar que conhece a Deus é OBEDECENDO a Ele.
Rev. Cid Caldas



CULTO MATUTINO – 9H

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

09 HE – Noite jubilosa

Oração de Adoração e Louvor

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Isaías 12

350 NC – A palavra da vida

Momento de Súplica e Intercessão

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

240 NC – Louvor angelical

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “O menino de Belém”

Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Nas Estrelas

Bênção

Tríplice Amém

CULTO MATUTINO – 10H30MIN

ACOLHIDA E ADORAÇÃO

Processional

Saudação e Acolhimento

09 HE – Noite jubilosa
Oração de Adoração e Louvor
Coro Masculino: “Venha celebrar a
criança luz”

CONTRIÇÃO

Leitura Bíblica: Isaías 12
350 NC – A palavra da vida

Momento de Súplica e Intercessão
. Oração Silenciosa
. Oração Pastoral

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

Bodas de Ouro

CONSAGRAÇÃO

240 NC – Louvor angelical
Oração Diaconal de Dedicação

GRATIDÃO DIA DA JUSTIÇA

Palavra da Associação Evangélica de
Advogados – Dr. Elmo Portela
Homenagens
Oração de Gratidão

EDIFICAÇÃO

Coro Masculino: “O menino de Belém”
Mensagem: Rev. Cid Caldas

DESPEDIDA

Nas Estrelas
Bênção
Tríplice Amém
Coro Masculino: “Vimos sua estrela”



CULTO VESPERTINO – 18H

ADORAÇÃO

Saudação e Acolhimento

Cântico: Tu és santo
Oração de Adoração e Louvor
Cântico: Rei do meu coração

CONTRIÇÃO

Leitura: Lucas 3:01-06
Cântico: Venha ao altar

. Oração Silenciosa

. Oração Pastoral

CONSAGRAÇÃO

Entrega de Dízimos e Ofertas
Cântico: Maravilhosa graça

Oração Diaconal de Dedicação

EDIFICAÇÃO

Mensagem: Pb. Maurício Buraseska

DESPEDIDA

Bênção
Amém Quíntuplo
Cântico: Maranata

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 DA JUSTIÇA
No dia 8 de dezembro é celebrado em todo
país o Dia da Justiça como reconhecimento
pelo relevante serviço que o Poder Judiciário
presta para a manutenção da ordem, o
crescimento e estabilidade do nosso Brasil.
Hoje, em nosso culto às 10h30min, nós
recebemos a Associação de Advogados
Evangélicos do Brasil para agradecer a Deus
pelo trabalho e ministério de advogados,
defensores, promotores, procuradores e
magistrados. Lembre-se que a Palavra de
Deus nos ensina: “visto que a autoridade é
ministro de Deus para teu bem. Entretanto,
se fizeres o mal, teme; porque não é sem
motivo que ela traz a espada; pois é ministro
de Deus, vingador, para castigar o que pratica
o mal.” (Romanos 13:4)

APLICATIVO DA IP BOTAFOGO
Estamos lançando hoje o aplicativo de
nossa Igreja para smartphones. 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.

CULTO DAS LUZES DA IP BOTAFOGO
No dia 24 de dezembro, sexta-feira, às
18h, celebraremos o Culto de Natal da
Igreja Presbiteriana de Botafogo. Serão
momentos de culto, comunhão e
celebração ao Senhor. Fique tranquilo
que teremos tempo e tranquilidade para
a Ceia em família. Você vem à Igreja,
celebra com os irmãos e, depois vai para
casa, celebrar com a família menor. É
fundamental que você e sua família
estejam presentes. Você pode.



QUERIDA IGREJA!
Que saudades de vocês! Estou bem,
passando temporada em Campinas com
meus filhos! Tenho muita saudades da
comunhão com os irmãos, os nossos cultos,
do nosso coro, de tudo e cada coisa. Faço
orações todo dia, agradecendo que o Senhor
reina e grandioso ele é! Receba cada um
meu abraço radioso em Jesus com amor.
Ass.: Stila Borges Coelho de Souza

INSCRIÇÕES PARA O
DEPARTAMENTO INFANTIL
Nosso trabalho presencial com as
crianças recomeçou e foi uma bênção
no domingo passado. Então, queremos
divulgar como iremos proceder:
As inscrições para as atividades
presenciais do Departamento Infantil
aos domingos (durante a realização do
culto às 10:30h) estão abertas. Neste
momento, o número máximo de
crianças por turma será:

a. Cordeirinhos (1 a 3 anos): 3 crianças
b. Sementinhas de Jesus (3 a 5 anos): 4 crianças
c. Amigos de Jesus (5 a 7 anos): 6 crianças
d. Unidos por Cristo (7 a 9 anos): 6 crianças
e. Juvenis por Cristo (10 a 12 anos): 8 crianças

Os pais e responsáveis que desejam
inscrever seus filhos podem me enviar
mensagem privada pelo WhatsApp com o
nome completo e a idade da criança. Além
disso, por gentileza, indicar também o
nome completo do(s) responsável(is) que
estará presente no culto às 10h30.
Abraços, Carol (96925-8132)

TRANSIÇÃO NO DEPTO. INFANTIL
O Conselho da Igreja recebeu as
ponderações da nossa querida Ilda Marques
no sentido de, no ano que vem, ela
continuar atuando no departamento, mas
tendo outra coordenação. Assim sendo,
atendendo ao pedido dela, foi nomeada
uma equipe de transição que assumirá a
coordenação do Departamento ano que
vem, mas que já está atuando no retorno
das atividades. A Comissão nomeada é:
Indiomar Selau,   Sandra Regina, Ana
Carolina Cruz, Ana Lucia Caldas, Mariane
Chagas e Eduardo Chagas.

ATUALIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS
O Conselho da Igreja durante o ano de
2020 promoveu uma criteriosa
atualização do rol de membros da nossa
igreja e continuará a fazê-lo durante este
ano. Um próximo passo necessário é a
atualização dos dados dos membros, por
isso você será contatado para conferir se
suas informações estão atualizadas. Um
rol em dia nos permite aumentar a
comunhão e o contato entre nós.

CONSELHO DA IGREJA
Está convocado para reunir-se no dia 18
de dezembro, 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.

RELATÓRIOS DAS SOCIEDADES
INTERNAS
O final de ano se aproxima. Já é hora de
começar a levantar os dados que deverão
compor seu relatório. Cada Sociedade
Interna deve produzir seu relatório e
encaminhar ao Conselho até o dia 15 de
dezembro. A soma do todo, comporá o
relatório da Igreja. “Conta as bênçãos,
dize-as quantas são, recebidas da divina
mão! Vem dizê-las, todas de uma vez, e
verás, surpreso, quanto Deus já fez!”

ANIVERSARIANTES
HOJE: Daniela Köhler da Costa; Dia 14: Maria
Clara Tavares Fernandes da Silva, Thiago
Pinheiro de Macedo e Ana Clara de Almeida
Severino da Silva; Dia 15: Peggy Barbetta
Soares e Deborah Pereira Gonçalves; Dia
16: Jordana S. Ramires Aragão; Dia 17:
Maria Francilene do Nascimento Pereira;
Dia 18: João Lucas Nery Dantas.

Deixamos de publicar o telefone dos
aniversariantes tendo em vista o
estabelecido pela Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais, (Lei nº 13.709/2018).
Esta é a legislação brasileira que regula
as atividades de tratamento de dados
pessoais.



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: Julieta Dusi, Claudia
Giordano Barbosa, Cleube Anay de
Oliveira (câncer), Dulcineia Pires, Eliane
Cristina Soares, Francisco Antônio
(Primo Ligia Portes), Gabriela Gerusa
Leite Weston, Jaira Botelho Moura, José
Eduardo Nucci (filho do Alfredo Nucci),
Marcos Muniz, Peggy Barbetta Soares,
Stila Borges Coelho de Sousa, Thor
Barros (Neto da Isa) e Victor Mota.
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)
5. DESEMPREGADOS; 6. GRATIDÃO.
7. 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
PIX: 34171181000130

ESCALAS

Presbítero
12/12: Presb. Mário Filipe
19/12: Presb. Eduardo Gouvêa

Diácono
12/12: Diác. Thiago Leite, Leonardo Medeiros
e Tagore Lima
19/12: Diác. Michel Jarque, Marco Aurélio e
Joaber Sales

Escola Dominical Adultos:
12/12: Presb. Maurício Buraseska
19/12: Presb. Eduardo Gouvêa

Comissão de Som:
12/12: Luiz Felipe Cícero
19/12: Thiago Leite

Escala Transmissão
12/12 - Transmissão dia: Pedro e Leticia| De
olho na live: Ângela e Ana/noite: Davi|
Transmissão noite: Julia.
19/12 - Transmissão dia: Pedro Ribeiro e Malu
Ribeiro| De olho na live: Lucas e Ana/noite:
Clara| Transmissão noite: Letícia.

A LUZ DO 2º ADVENTO

Esperança e Glória
Por dias melhores.
Conversão em Cristo:
Nossas lindas memórias!

Luz que brilha à paz!
Transforma corações,
Renova o espírito!
Inunda-nos de boas emoções!

Cristo consolador,
Nosso salvador!
Traga a paz!

Sejamos gratos
Pelo ano que se findou.
Obrigada, Jesus!
De todo coração.
Pelo amadurecimento da fé,
Seja feita a tua vontade, Senhor!

Glórias! Glórias!
Assim te dou!
Com toda a minha devoção,
Acendo a luz no meu coração!

O mundo brilhará por teu Santo nome:
Jesus de amor!
Que restaura toda dor.
Assim como a flor desabrocha
Nos jardins da vida:
Converta em esperança e amor
A nossa vida, Senhor!

Que Jesus acenda a chama da esperança
em vossos corações!

Ana Carolina Corval



HISTÓRIA E GEOGRAFIA BÍBLICA

Rev. Éber César

I. A história da Criação - Gn 1 2

1. No princípio, criou Deus os céus e a terra (Gn 1.1).
Assim começa a História do Universo, da Terra, da Humanidade! Com uma

confissão de fé: Deus criou! O termo usado no hebraico significa criar do nada,
sem material preexistente. Foi isso que Deus fez no princípio (Sl 33.9). No entanto,
o termo também pode significar fazer surgir alguma coisa de material preexistente.
Deus formou o homem do pó da terra (Gn 2.7). Depois, com a costela do primeiro
homem, criou a mulher (Gn 2.22). No Velho Testamento, o sujeito deste verbo é
sempre Deus (Is 45.7).

2. A terra, porém, estava sem forma e vazia (Gn 1.2).
Isto pode significar que Deus primeiro criou a matéria bruta, sem forma e

vazia; depois separou os elementos, organizou e embelezou tudo com plantas e
animais; por fim, criou o homem. Tudo em seis dias! Isto é esboçado no quadro
que aparece na próxima página. Note que nos dias 1 a 3, o Criador deu forma ao
que não tinha forma; nos dias 4 a 6, encheu  o que estava vazio. Observe também
que há uma correlação entre as obras de Deus nos dias 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6.

Evidentemente, os seis dias da Criação não foram dias de 24 horas, mas longos
períodos de tempo, e uma certa evolução pode ter ocorrido, ou certamente ocorreu.
Admiti-lo não nega nem contradiz o relato bíblico, que não tem intenções
científicas. Ver comentário à frente.

Na Bíblia, a palavra dia tem vários sentidos (Sl 42.8; I Ts 5.2). É claro que Deus
poderia ter criado tudo num instante. Mas preferiu fazê-lo em seis dias e descansar
no sétimo (Gn 2.1-2).

Os seis dias da atividade criadora de Deus, seguidos de um dia de descanso,
revelam a maneira metódica de Deus trabalhar e estabelecem a pauta para a
vida ativa do homem: trabalho e descanso, seis dias de trabalho, um dia de
descanso. Esse padrão seria um mandamento explícito, anos mais tarde. Êx 20.8-
11.

(Continua)





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       

                                       Igreja Presbiteriana de  
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                                           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 6 nº 45– 12 de dezembro de 2021                                                                                                                                                      

                                Espelhos    
              “Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem 

        que contempla , num espelho,o seu rosto natural.” Tiago 1:23 
    “Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-me, e ficarei mais alvo que a neve .” Salmos 51:7 
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1906-2021 

           - Maria, anda logo! Vamos depressa, o filme já vai começar! 
           - Calma Elisa, você sabe que só saio depois que olho no espelho e termino de me 
arrumar! 
            - Mas você já esta há três horas se olhando.., Assim é capaz de “gastar” esse espelho !  
            - Quanta bobagem... espelho não gasta . Ele serve pra ver se tem alguma coisa errada, 
se meu dente está sujo, se meu cabelo está arrumadinho, se a roupa está legal... o que você 
acha? Estou bonita?  
              - Se você está olhando no espelho há três horas e ainda não saiu é porque ainda está 
vendo alguma coisa errada. Anda logo !!! Se arruma de uma vez! Olha nesse espelho e vamos! 
Você está bonita! 

 
            Todo mundo gosta de dar uma olhadinha no espelho antes de sair de 
casa. Não podemos correr o risco de um dente sujo, cabelo bagunçado, nem de 
roupa que não combina. O espelho é o que mostra as “verdades”, mesmo que a 
gente não goste muito. “Como estou magro!”, “Como estou gordo!” Quanto 
cabelo branco!”“ Que nariz torto!!!” Não adianta querer se esconder do espelho.  
            Hoje é o dia da Bíblia e por isso estou falando em espelhos. A Palavra de 
Deus é comparada a um espelho: um espelho da alma. Lendo a Bíblia 
encontramos as explicações sobre o que é certo e o que é errado. E 
percebemos quantas e quantas vezes agimos desagradando a Deus e 
manchando a nossa alma. E, como fazer para limpar a alma dessas manchas? 
Precisamos enfrentar o espelho, conhecer o que a Bíblia diz e reconhecer que 
estamos errados. Pedir perdão e não errar mais.  
             Foi o que aconteceu com Davi. Ele cometeu um erro muito grave, e 
precisou que Deus usasse o profeta Natã para dizer palavras duras para ele que 
foram como um espelho para alma. Davi pôde enxergar a sujeira que estava em 
seu coração. Ele levou as palavras de Natã a sério e decidiu mudar de vida. Em 
1 João 1:9 está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele 
nos purifica e perdoa todos os nossos pecados. Precisamos colocar a alma 
diante do espelho, colocar nossos erros na frente de Deus, pedir perdão e 
mudar de vida. Não se esconda do espelho da alma.       Bjos , tia Ilda    
                                              
  (saiba mais em Tiago 1:19-27 / Salmos 51/ 1Samuel 11 e 12) 
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LITURGIA: 
Prelúdio: Isabella - 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!! 
                            

                                 Vídeo  do Matheus. 

 

1-SAUDAÇÃO: Bom dia!!!  Hoje é o dia da Bíblia.  
Bem vindos, no nome do Senhor!! 

 
2- CÂNTICO– Pedro Henrique 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 

 
3-ORAÇÃO DE LOUVOR: Davi Benincasa 
Vamos falar com Deus e dizer como ele é importante para nós! 
 
4-Leitura Bíblica no mês de novembro- Gabriel- Lucas 1:26-33 
 
5-Versículo do mês de novembro para memorizar:  
                                                        Ana Beatriz, Pedro Barbosa 
             

    “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na  

  terra entre os homens, a quem ele quer bem.” 
                           Lucas 2:14 
 
6- Recordando – salmo 119:11 – Pilar , Maria , Daniel 

7- ORAÇÃO DE GRATIDÃO E SÚPLICA: João Benincasa  
  Vamos agradecer a Deus pela semana e pela vida dos aniversariantes de 
dezembro.  
 

8-Mensagem – tia Ilda  
 

9– CÂNTICO: Isabela e Inês – Ouvir e obedecer ( Cânticos  
de Salvação para crianças/APEC/vol. vermelho nº10)                
Ninguém deve se esquecer  
Do que Deus na Bíblia diz  
 Mas ouvir e obedecer  
Para sempre ser feliz 

 
             Oração do Pai Nosso- Julia Régis 
             Benção pastoral – Rev. Diego Stallone   
                     Aniversariantes de NOVEMBRO 
  "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 

MEIO DIGITAL- Aos domingos Culto das crianças (4 a 12 anos) e EBD 

(1-12 anos- dividida em classes por faixa etária). Produzidos 
semanalmente , sendo mantidos no  Youtube – Igreja Presbiteriana de 
Botafogo 
PRESENCIAL- EBD (1a12anos)Domingos às 10h30min mediante 
inscrição previa com Ana Carolina da Cruz Lima (21)96925 8132. 

PAULO RIBEIRO GOMES TORRES DOS SANTOS 02/12       7 ANOS 

LARA ROMEU PONTES ROSA 05/12      9 ANOS 

TIA CATARINA (Amigos de Jesus) 07/12  
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