Notas Importantes
EM QUE CREMOS? Cremos na unidade da Igreja,
cujo fundamento está na lealdade ao
Deus revelado de diferentes maneiras
e, particularmente, em Sua Palavra,
na supremacia do amor e na
liberdade do Evangelho.
———————————————————————
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 19, NÃO
teremos nosso encontro. Retomaremos nossa leitura
e reflexão coletiva em torno do livro Deus Fora do
Espelho, do Pr. Jonas Rezende, no dia 26. Neste, que
será o 3º encontro, a conversa será sobre o 3º
capítulo, Que é o homem?, e será conduzido pelo Pr.
Bruno Oliveira. Participe destes momentos para
conhecer esta obra tão ligada às origens de nossa
comunidade. Caso você não tenha o livro, entre em
contato com a nossa Secretaria. Horário: 18h30.
FIM DO CICLO B DO CALENDÁRIO LITÚRGICO:
No próximo domingo, 25, com a celebração “Cristo,
Rei do Universo”, encerramos mais um ano de caminhada
bíblica norteados pelo Evangelho de Marcos. Esta
celebração, instituída há menos de 100 anos, em
1925, pelo Papa Pio XI, por meio da encíclica Quas
Primas, surge no contexto do No início do século XX,
o mundo, ainda se recuperando da 1ª Guerra Mundial,
fora varrido por uma onda de secularismo e ódio à
Igreja, como nunca visto na história do Ocidente. O
fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o
comunismo na Rússia, a revolução maçônica no
México, anticlericalismos e governos ditatoriais
grassavam por toda parte. Neste contexto, o Papa Pio
XI instituiu uma festa litúrgica para celebrar uma
ousada declaração de fé: mesmo em meio a formas
diversificas e injustas de governo e perseguições à
Igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo continua a reinar sobre
toda a história da humanidade. Preparemo-nos para
esse momento de celebração em esperança.
MEDITAÇÃO CRISTÃ: No próximo sábado, 24.11,
às 15 h, aqui na ICI, a Comunidade Mundial para Meditação
Cristã convida para a palestra O Evangelho de Marcos e
o Cristianismo Radical, com o Prof. Jakler Nichele.
Horário: 15h30.

Olá, pessoal!
Essa semana
nossas crianças
aprenderam um pouco sobre a
Lenda da Vitória-Régia, de origem
Tupi Guarani. Tudo isso foi um
preparativo para a nossa Festa das
Culturas que ocorrerá no,
sábado, 01.12, com uma
deliciosa feijoada! Para ela,
todos e todas estão convidados!
CELEBRAÇÃO DE POSSE PASTORAL: No
domingo 02.12, no culto da noite, celebraremos
juntos, em mútuo regozijo, a posse do Pr Bruno Oliveira
como pastor efetivo de nossa comunidade.
Na ocasião, também receberemos o querido Pr Luiz
Longuini que nos trará sua reflexão inspiradora.
CULTO DE ORAÇÃO: Na próxima 4ª feira, 21.11,
teremos reunião de oração aqui na ICI. Horário: 15 h.
Participe deste momento especial de espiritualidade e
partilha. E, se puder, traga uma lata de leite para as
nossas crianças do Vidigal.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 19.11 Paulo
Rocha e Oliveira 20.11 Eliezer Luis dos Santos Leal
21.11 Everaldo Vieira Junior 22.11 Anderson Amaral.
A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI!
LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO
DOMINGO: Cristo, Rei do Universo: Jo 18.33-37.
(cor: amarelo/branco)
• ESCALA DOMINICAL •
Classe manhã Ângela Amaral
Juvenil noite
--- não haverá --HOJE
manhã Elisabete
Diaconia
noite
Alouysio
Classe manhã Ângela Amaral
Juvenil noite
Samuel
PRÓXIMO
DOMINGO
manhã Samira
Diaconia
noite
Dimas

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ Victor Siqueira
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... Rute Perandini e Cecília Lessa
ICI no Vidigal ................................................................................. Pr. Samuel de Pádua e Alouysio Chaves
Projeto Cesta Básica ...................................................................... Pr. Samuel de Pádua
Bazar Permanente da ICI............................................................... Ângela Amaral
Se você deseja conhecer ou apoiar de modo específico os nossos projetos, procure pelos respectivos responsáveis
ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação e doações serão sempre muito bem vindas!
Celebrações dominicais .......................... 10h30e 19h
Classe Paul Tillich .................................... 18h30 (2a feira)
Meditação Cristã .................................... 18h30 (4a feira) ........................ Líder: Alouysio Chaves
Ensaio do Coro Myrza Wanderley ......... 17h (domingo).......................... Regente: Bianca Malafaia

