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Fundadora
Palavra da

Amados irmãos, mais um ano
está se encerrando e é com o coração grato a Deus por tudo o que Ele
tem feito que convido a todos para
estarem conosco na Conferência
Profética das 7 Unções 2018. Serão
28 ministrações que irão nos trazer
para mais perto de Deus e nos permitir ser cheios de Sua graça.
A nossa conferência das 7 unções é mais que uma campanha.
É um momento que nos permite agradecer a Deus pelo ano que
se passou e obter direcionamento
para o ano seguinte. Pergunte a si
mesmo: qual propósito Deus colocou no seu coração para o ano que
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se passou? Você o cumpriu?
Precisamos da direção de Deus
para continuar firmes e perseverar
no caminho que Ele escolheu para
cada um de nós. Somos mais fortes
quando estamos em unidade e em
obediência a vontade de Deus.
Você é nosso convidado especial.
Agradecimento
Como os irmãos sabem, passei
por um procedimento cirúrgico e
por isso não pude estar presente na
última santa ceia. Mas meu coração
se alegra ao saber que pude contar
com as orações e súplicas de todos.
Deus têm nos levado a estar unís-

sonos em oração e propósito.
A cada dia vemos o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas e para a glória Dele estarei
com vocês realizando as obras que
Ele ordenou. Peço a Deus que abençoe e cubra com o sangue de Jesus
toda a família Casa da Benção, que
mais uma vez me acolheu com suas
intercessões e seu carinho. “A oração feita com fé curará o doente; o
Senhor o levantará” Tg 5: 15a
Com amor e carinho
Missª Ruth Brunelli de Oliveira
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PARA

Muito obrigado por se tornar um parceiro do projeto
“Você foi Escolhido”. Seu amor
e apoio significam muito para
nós, pois assim a palavra de
Deus alcançará multidões que
serão tocadas e transformadas
através de suas orações e doações financeiras.
Com o apoio de parceiros
preciosos como você, conseguimos alcançar pessoas que
estariam fora do nosso círculo
de amigos, do trabalho, da escola e até da igreja. O nível de
pessoas que podem ser alcançadas se torna incontestavelmente maior chegando a países
como África, Portugal, Estados
Unidos e Japão. Multidões vêm
a Cristo e estão sendo curadas
espiritualmente, fisicamente e
emocionalmente. Assim, você
ajuda a resgatar pessoas que

EVANGELIZAR

necessitam da misericórdia de
Deus e cumpre um importante
princípio bíblico: “Um ao outro
ajudou, e ao seu irmão disse:
Esforça-te.” Is.41, 6
Inspirados por Deus, estamos dando continuidade a
projetos sociais para toda a comunidade local, e você parceiro
mantenedor, é quem ajudará
a resgatar vidas ao nos dar a
possibilidade de alcançar multidões de almas que vêm sendo
tocadas pela unção profética de
cura, libertação e transformação ministradas a cada semana
através da pregação da palavra
propagada pelas mídias sociais,
Webtv e Radioabencoar.com
com programação 24h.
A igreja está sendo despertada e a sociedade precisa cada
vez mais ser afetada com a glória de Deus. Sendo um parcei-

ro, você também está ajudando
na capacitação e formação de
novos pastores. Lembre-se de
que uma alma vale mais que o
mundo inteiro e nossa missão é
resgatá-las.

Testemunho de Fé

Com muito amor e carinho,
Missionária
Ruth B. de Oliveira

“Sou membro da Catedral e empresário nessa cidade. Fui acionado na justiça do trabalho
injustamente em uma ação onde me cobravam 200 mil reais e pensão vitalícia, não conformado fiz um voto com Deus pois a causa estava praticamente perdida. O Senhor fez um
reboliço, e o juiz de forma sobrenatural me deu causa ganha. Deus é a nossa justiça! Glórias
a Ele! Faça você também um voto com Deus através do carnê e Ele trará a existência aquilo
que não existe.”
Vicente de Paula Sousa | Membro Catedral da Benção
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Nossos parceiros são todos aqueles que nos ajudam a levar o poder
restaurador do evangelho de Jesus dentro e fora do nosso país.
Se Deus está te chamando para fazer parte dos parceiros que ajudam
a propagar a mensagem do evangelho através do projeto “Você foi
escolhido” basta escolher a forma de contribuição que o Espirito Santo
ministrar ao seu coração.

Benefícios de se tornar um escolhido
Com a sua contribuição mensal você receberá vários benefícios especiais:
Mensagem de ensino da palavra disponível em MP3 para download
Acesso exclusivo para parceiros na nossa página cb.org.br/vfe
De 10% de desconto em todo material da nossa livraria
Cobertura de oração da Missionária Ruth, equipe pastoral da Catedral e de todos os Sentinelas
da Torre de Oração.
Brindes especiais durante o ano.
Oportunidade de compartilhar seus pedidos de oração com o nosso time do Tele-Benção.

Existem várias maneiras de você se tornar um parceiro mantenedor
Cartão de crédito/débito: Use seu cartão de crédito e parcele em até 12x sem juros, sua doação
mensal, nas bandeiras Mastercard, Visa, American Express e Elo outros;
Débito automático: Acesse sua conta bancária e agende sua contribuição mensal em até 12x.
Transferência bancária: Você pode fazer um depósito em nossa conta bancária via Internet
Banking ou indo até uma agência de seu banco.
Cheque: Você pode enviar um cheque a cada mês nominal a Igreja Tabernáculo Evangélico de
Jesus para a sua parceria mensal.
Aplicativo ICB: Você pode fazer o download do app disponível na App Store e na Play Store para
ficar por dentro dos acontecimentos da ICB e ainda poder fazer suas doações com tranquilidade.
Telefone ou Whatsapp: De maneira rápida e prática você também pode se tornar um parceiro
pelo telefone 61-34517200 e pelo Whatsapp 61-995288216 solicitando seu carnê.

Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus
BANCO DO BRASIL
A/G 1887-2
C/C 26.729-5
CNPJ: 00113233/0001-09

Você que está na Catedral da Benção/DF, procure o Pacto.
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FOCO NA SAÚDE

SETEMBRO AMARELO

A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. São mais de 800 mil suicídios por
ano, 65 mil acontecem na região das Américas. Os dados são da coordenadora da Unidade de Determinantes da Saúde, Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS/OMS, Kátia
de Pinho Campos. Ou seja, enquanto você, querido irmão, lê este artigo, inúmeras pessoas estão
entregando suas vidas nas mãos do inimigo.
Esses são dados alarmantes que levaram a criação do setembro amarelo. Afinal, o suicídio é a
segunda causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Dessa forma, o suicídio se tornou um grave problema de saúde pública e a fim de evita-los este mês é dedicado à conscientização
sobre o suicídio.
Vamos desconstruir alguns tabus? Nem sempre o suicídio está ligado a distúrbios mentais e
emocionais (como depressão e abuso de álcool, por exemplo), de acordo com relatório emitido pela
Organização Pan-americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde (PAS/OMS) em agosto
deste ano, vários suicídios ocorrem de forma impulsiva e em momento de crise. Como uma válvula
de escape para os estresses da vida.
Entretanto, o fator de risco mais relevante é a tentativa. Ou seja, quem tentou uma vez, tentará
novamente até obter êxito. E é aqui que não podemos permitir que chegue. Independente da motivação, a tentativa de suicídio é encarada por muitos como um grito de socorro que deve ser levado
a sério.
Onde encontrar ajuda?
Não permita que essa tragédia alcance você ou sua família. Procure ajuda; converse com seus
filhos e amigos. Se está inclinado a tirar sua própria vida, procure alguém de confiança que possa lhe
ouvir e orar com você, mas não pense que sozinho irá resolver.
Além disso, no DF, existem 18 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) com profissionais qualificados para orientar e auxiliar quem precisa. Em momento de crise, ligue para o Centro de Valorização
da Vida (CVV), o número é 188 e a ligação é gratuita.

OUTUBRO ROSA
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA), o câncer de mama
é o tipo de mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele, o que corresponde
a 28% de novos casos a cada ano. Só este ano, já foram registrados aproximadamente 60 mil novos casos, dos
quais, quase 15 mil vieram a óbito.
Não é atoa que no próximo mês teremos o Outubro Rosa, mês em que falamos da importância da realização
do exame de mama, pois 1 em cada 3 casos pode ser curado se for descoberto no inicio e o risco de desenvolver
a doença aumenta com a idade, por isso, é recomendado que mulheres com idades entre 50 a 69 anos façam
uma mamografia a cada dois anos.
Mamografia é uma radiografia das mamas, realizada por um equipamento de raios X chamado mamógrafo,
capaz de visualizar alterações suspeitas e deve ser feito por todas as mulheres a partir dos 25 anos de idade ou
se perceber alguma alteração no tamanho ou aspecto das mamas.
Procure um ginecologista e faça acompanhamento anualmente. Previna-se.

NOVEMBRO AZUL
O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina
que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).
Em novembro, temos o mês de conscientização contra o câncer de próstata, que como o de mama nas mulheres,
é responsável pela causa da morte de inúmeros homens anualmente.
O que torna este mês tão necessário é o preconceito da maioria dos homens em fazer o exame retal, que é extremamente necessário para o diagnóstico precoce da doença, pois cerca de 20% dos homens são diagnosticados
apenas pelo toque retal.
Homens a partir dos 45 anos com fatores de risco (casos na família, por exemplo), ou 50 anos sem estes fatores,
devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações
da glândula. Procure um urologista e faça exames periódicos. Previna-se
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Aumentar o nível de integração e participação nos ministérios;
estar em concordância e manter a comunicação entre eles a fim de
que não haja choque de agendas; [Aplicado].
Trabalhar a união e a motivação de líderes para que seus liderados
também atinjam o nível desejado de interação tanto espiritual
quanto congressional. [Andamento]

Nova Reunião com
Empresários do Reino
A primeira reunião com os empreendedores no mês de setembro aproximou e permitiu o diálogo entre a igreja e membros que
também são empresários. Foram convidados os que já estavam nas
páginas amarelas da última edição da Catedral News.
Faça parte do time de empresários do Reino.

Aniversário Missionária
Ruth B. Oliveira

No dia 29 de setembro celebramos mais uma primavera da nossa Miss. Ruth. Vários pastores e pastoras de todo o Brasil estiveram
presentes para homenageá-la, entre eles o nosso Apóstolo Jair de
Oliveira, que ministrou uma palavra dedicada a ela.
Muito emocionada, ela ouviu sua primogênita ministrar a palavra
da noite. Sthefany que veio dos EUA, falou do quanto sua avó foi
guerreira e de como foi usada por Deus para mover uma geração.

Banda Vinesong

Para prestigiar nossa missionária, o ministério de louvor Vinesong ministrou durante a noite e tocou a muitos. Vinesong é o
resultado de uma visão dada a John Watson em 1982 de que a palavra de Deus fosse ministrada a todos os povos e línguas da terra.
Em sua curta passagem pela nossa catedral, transmitiram ao
ministério de louvor diretrizes para uma adoração pura e genuína
diante de Deus a fim de chamar sua atenção e recebermos Dele a
graça e o avivamento que tanto esperamos.

Casa de Paz

Com o objetivo de alcançar aqueles que não têm força para encontrar a Jesus, o projeto casa de paz leva a mensagem para dentro
dos lares de quem precisa de ajuda espiritual.
O projeto teve início no fim de setembro e se estenderá até o
fim do ano quando os frutos do trabalho serão apresentados em
nossa congregação. Faça sua parte e arrebanhe famílias para o reino
de Deus através deste projeto.

Recital Coral T’hillah

No dia 07 de outubro, o Coral T’hillah comemorou um ano de
vida. Para celebrar este momento, os integrantes e o maestro, Gustavo Oliveira, planejaram e executaram um Recital com direto a bolo
de aniversario.
Sonho do nosso saudoso Apóstolo, o Coral já possui agendas
externas e se prepara a cantata de Natal que ocorrerá nos dias
23/12 e 25/12. Quem quiser participar, procure o maestro e faça
parte do Coral T’hillah.
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Reino em Foco

Ações para ministérios

Catedral no mover de Deus

Veja o que aconteceu em sua igreja

Conferência de
Inverno da Família

Aula
Inaugural
Senitej
Rede de Casais ICB
com Pastor Clécio

Curso
Mulher Rara

Retiro dos Jovens

Curso Homem
ao Máximo

Rede de
Mulheres
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Catedral no mover de Deus

Reunião com
Empresários da ICB
Aniversário
da Miss. Ruth com
a presença do
ministério de
louvor Vinesong
Santa Ceia
de Setembro

Recital do
Coral T’hillah

Rodrigo Delmasso
PRB

Valdelino Rodrigues
Barcelos – PP

Iolando Almeida
De Souza – PSC

Deputados Federais:

Deputados Distritais:

Martins Machado
PRB

Saiba de quem você poderá
cobrar ações pertinentes à
palavra de Deus.

Júlio Cesar
PRB

Celina Leão
PP
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Candidatos cristãos eleitos

Rafael Prudente
MDB

Agenda Catedral

Outubro
Reunião com
Empresários
Dia 18 às 20h

Família Cinematografia
Rede de Casais ICB
Dia 27 às 20h

Novembro
Só para mulheres
casadas. Inscrição R$10,00
Dia 02 às 16h

II Workshop de Louvor
Multiplicando os Talentos
Dia 15 às 14h

Conferência
de Jovens
Celebrai

Jantar em Família
Rede de Casais

Dia 17 às 14h

Dia 24 às 19h

Dezembro
Formatura do Curso
Mulher Rara
Dia 1 às 19h

Cantata
de Natal

Dia 23 e 25

Batismo
nas águas
Dia 16
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09h
Oração na Torre
19h30
Reunião de Crescimento
Espiritual - RCE
19h30
Rede de Jovens

DOMINFO

09h
Reunião do Santo Jejum
19h30
Culto de Libertação

QUARTA

09h
Círculo de Oração
19h30
Culto da Família

SÁBADO

Atendimento
Pastoral

TERÇA

09h
Reunião Ministerial
19h30
Noite da Vitória

SEXTA

QUINTA

SEGUNDA

Confira nossa programação semanal
09h
Escola Dominical
10h
Manhã da Benção
15h
Tarde da Benção
19h
Celebração em Família

Todo segundo domingo do mês as nossas congregações se encontram para participar
da Santa Ceia unificada na Igreja Mãe, Catedral da Benção em Taguatinga Sul.
Ajude a quem mais precisa! Traga 1kg de alimento ou cesta básica na Santa Ceia.

Catedral da Benção
e Master Clin
A nossa igreja agora está conveniada ao programa Master Clin, que é um cartão de vantagens
que proporciona economia direta ao usuário no
momento da aquisição de produtos ou serviços.
São milhares de estabelecimentos credenciados.
Lojas físicas, comércios online e serviços em geral.
Ao renovar ou emitir sua carteirinha de membro em nossa igreja, você recebe o cartão de descontos da Master Clin. Para obter os descontos
em um dos vários estabelecimentos, basta apresentar o cartão com a validade em dia e obter
descontos de até 75%. Você também terá o cartão de descontos disponível no app da igreja.
Para ter direito aos pacotes de benefícios,
basta estar em dia com a carteirinha de membro.
Se você ainda não tem ou não renovou, então
não perca tempo. Procure o pacto da Catedral da
Bênção ou seu pastor e saiba como regularizar
sua situação.
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DIRETORIA | SUPERINTENDÊNCIA BRASÍLIA E ENTORNO

Adilson Wlaufredir de Oliveira

Ruth Brunelli de Oliveira

Conselho Fiscal

Superintendende Regional

Flávio José dos Santos
Conselho Fiscal

Jeremias Júnior B. de Figueredo
Suplente Regional

Pastor Afrânio
Conselho Fiscal

Lilian Brunelli de Figueredo
Tesoureira Regional

Dorcelino Xavier de Godoi
Conselho Fiscal

Maria Edna de Oliveira Fontes
Secretária Regional

Clécio Alves da Silva
Suplente

Maria Roselice de Oliveira
Conselheira Fiscal

Telma Martins da Costa
Suplente

PASTORES DA CATEDRAL

Ruth B. Oliveira

Missionária e Fundadora

Jeremias Figueredo
Lilian B. Figueredo

Carlos Eduardo
Edna Fontes

Adilson
Rose

Hall
Vandira

Israel
Cleia

Mateus
Kelly

Missionários

Leandro
Adauana
Pastores

NOSSOS MINISTÉRIOS E SEUS LIDERES

INFANTIL
Pastora Edna
Missionária Lilian

CÍRCULO DE ORAÇÃO
Pastora Carmem
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MÍDIA SOCIAL
Pastor Adilson

ADOLESCENTES
Pastor Otoniel
e Linda

Pastores

MULHERES
DA BENÇÃO
Pastora Alexandra

Pastores

Pastores

REDE DE CASAIS
Pastor Leandro
e Pastora Adauana

REDE DE JOVENS
Evangelista Celicleudes

SOCIAL
Ob. Ana Amélia

Pastores

Pastores

LOUVOR
Pastor Israel
e Pastor Hall

ESCOLA BÍBLICA
DA BENÇÃO
Pastor Willian

TORRE DA ORAÇÃO
Pastora Maria dos Remédios
HOSPITALAR E PRISIONAL Presbítero Iremar Pereira da Silva
Evangelista Rosiley Pereira da Silva
Pastoral
CAPELANIA

Após nossa convenção, que se diga de passagem foi uma benção. o departamento
de filiais juntamente com nossos amados e dedicados pastores, estamos trabalhando
afinco para implantar o reino de deus em Brasília e Entorno.
No dia 06/08 tivemos o alinhamento do trilho em nossa filial de Águas Claras.

ENCONTRO COM O
AMOR DE DEUS NO PARANOÁ

33 participantes, 09 reconciliações, 08 batismos.

ENCONTRO COM O
AMOR DE DEUS EM BRAZLÂNDIA

Participação de 25 pessoas, entre econtristas e
servos, onde ouve salvação, pessoas para o batismo
e reconciliação.

Presença do pastor Davi da ICB Santos

No dia 28/08 na região sob a coordenação do pastor Eliseu e Pastora Kézia,
o pastor Davi nos acrescentou muito trazendo uma palvra motivacional
do Trilho Salvo Vencedor.
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Superintendência | Brasília

#FiliaisEmAção

Superintendência | Brasília

#FiliaisEmAção
DIA 29/08 NA REGIÃO SOB A COORDENAÇÃO DO PASTOR MARCOS.

DIA 30/08 NA REGIÃO SOB A COORDENAÇÃO DO
PASTOR LYNCOLN E PASTOR NATALÍCIO

DIA 31/08 NA VIGÍLIA E SANTA CEIA MINISTERIAL, COM A PRESEÇA DE
PASTORES E LÍDERES NA SEDE, CATEDRAL DA BENÇÃO.
Além do trabalho espiritual, que é a nossa motivação maior, estamos também reformando e
construindo algumas igrejas filiais como:
ICB 145, EM ÁGUAS LINDAS/GO, DIRIGIDA PELO PASTOR FABIANO.
ICB 033, NA CEILÂNDIA/DF, DIRIGIDA PELO PASTOR FLÁVIO.
ICB 071, EM SANTA MARIA/DF, DIRIGIDA PELO PASTOR MAXSUEL.
ICB 019, NO GAMA/DF, DIRIGIDA PELO PASTOR ELISEU.
ICBS 016, E 035, EM PLANALTINA/GO, DIRIGIDAS PELOS PASTORES JOSEMARIO E MICHELLE.
ICB 018, EM FORMOSA/GO, DIRIGIDA PELO PASTOR PROCÓPIO.
ICB 028, NA CEILÂNDIA/DF, DIRIGIDA PELA PASTORA REGINA.
ICB 185, EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO, DIRIGIDA PELO PASTOR WAGNER.
ICB 176, NO ITAPOÃ/DF, DIRIGIDA PELO PASTOR ANTÔNIO LOPES.
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Acesse a relação completa das igrejas Casa da Benção e
ache uma mais peto de você acessando nosso site cb.org.br/filiais/,
ou pelo 3451.7200 ou QRCODE

Gráfica Conceitual
61-98169-7369
contato@graficaconceitual.com
Papelaria News Paper
61-3021-5168 | 61-99118-1516
Doze Produções Marketing
Digital
61-992579656
contato.dozeproducoes@
gmail.com
Flavio Carques / Fotográfia
61-98412-5009
carquesfoto@gmail.com
EC Gráfica- Cristiane Emerson
61 3331-3043/
ecgrafica@gmail.com
Know How – Contabilidade
Auditória, Consultoria e
Contabilidade
61-3039-7909 / 3039-7916
auditoria@knowhow.auditoria.
com.br
Cesima Construção e Reforma
61-98259-1716
cesima.df@gmail.com
Patriota Propaganda e
Marketing
61-3353-5646
atendimento@agenciapatriota.
com.br
Consultoria Empresarial
Giuliano Silva
e Meios de Pagamentos
61 98447-0089
giuliano.df@gmail.com
Mega Farma Drogaria
61-3567-9567
drograriafarmashoping@
outlook.com.br
Construtora Carlos Fontes |
Projetos e Construções
61-98430-9859 | 3436-9169
df.eduardo@gmail.com

Academia Cecafe
61-3435-4005 | 99256-8962
academiacecafe.com
otonieljonatas@gmail.com

Leiliane Xavier Nutricionaista e
Nutrologa
61-99183-0201
Leiliane.xavier@gmail.com

Yaweh | Camisas
62-98643-7314 | 61- 981088529
yawehcamisaria.com.br
contato@ yawehcamisaria.com.
br

Kezia Galdino -Psicóloga
61-991329952
Kezia-galdino@yahoo.com.br

PL Instalações Eletrica e
Construções ltda
61-99870-7097 | 98209-9477 |
3036-3844
Pl.istalacoes@hotmail.com

Eunice Romeiro de Jesus –
Alimentação e Salgados
61-3391-5666

TPTranspouco Mudanças e
Frentes
61-992853749 | 98458-5529
www.Transpouco.com.br
Tenil Tecnologia Marketing
Digital
61-98402-4282
contato@tenil.com.br
www.tenil.com.br
GR&Advogados Associados
61-98339-1188
Gregorio.adv.gr@gmail.com

Imobiliária Ivo
61-98323-3966

Restaurante Plano A
(Antigo Restaurante Pois Zé)
61-99918-7743
dfrestaurante@gmail.com
Drogaria Rina
61-3562-6763
contato@drogariarina.com.br
Prático Provençal Decoração
Aluguel de Mesas Provençais
Fanpag: Prático Provençal
Decoração
61-99846-3445

Pax Milenium – Funerária
61-3479-1303 | 99649-3953
paxmileniumbras@hotmail.com

Bidô Modas e Acessórios
Feibox Entrada G loja 149
61-99880-5086 | 98665-5097 |
98162-9533
Josilenesilva8@gmail.com

Arte Poupas – Poupas de Frutas
Caseiras
61-99116-8122 | 98517-7934

Sorvete Sabor de Verão – Irmã
Raimundinha
tel: 3459-1347

Clayton dos Santos Ferreira |
Nutrição Esportiva e Funcional
61-99907-7310
Claytonutri@gmail.com

Bia Botero Fotografia
61-98318-6116
avanabeatrizfoto@gmail.com

Plenitude Design | Móveis
Planejados
61-99647-1592
XJamef Encomendas Urgentes
61-3203-5000
www.Jamef.com.br

Indústria de Cosméticos Hair
Luzze
Tel: 35745373Ce992169846
Insta: @hairluzzecosmeticos
Face: @hairluzzecosmeticos
Site: www.hairluzze.com.br
QUER SEU
ANÚNCIO AQU
I?

Todos os empresários e membros da Igreja Casa da Benção, que queiram participar desta parceria com o nosso ministério,
procure no pacto uma ficha para o cadastro da sua empresa. Na próxima edição do Catedral News, o seu anúncio será
divulgado nos classificados. Para mais informações ligue 61.3451-7200 ou pelo WhatsApp da igreja: 61-98243-6298.
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Se preferir, procure um dos pastores da Catedral da Benção.

.

16 | Catedral News

