
Notas Importantes 
 

 
CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
Bazar Permanente da ICI.............................................................. 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
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  .......................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich .................................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã  .................................... 18h30 (4a feira) ........................ Líder: Alouysio Chaves  
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ......... 17h (domingo).......................... Regente: Pedro Marcos Pereira 

 

O ADVENTO: O Tempo Litúrgico assinala o início do 
Ano Cristão, em preparação para a Natividade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, o Natal. Em muitos lugares a Coroa do 
Advento, a Árvore de Natal e o Presépio são organizados 
como símbolos a nos recordar que devemos nos preparar 
adequadamente, conforme nossa fé, reafirmando nosso 
compromisso em seguir e deixar-nos guiar por Jesus, 
“deixar-nos guiar pela luz de Deus”. E isso, necessariamente, 
ocorre num contexto e experiência histórica de vida. Não 
envolve somente nosso coração ou alma, mas, sim, nossa 
vida, real, concreta de cada dia. Sabemos que a mensagem 
do Advento é de julgamento e de esperança. Recordar, 
trazer a memória e experimentar o Deus conosco, de novo, 
traz como consequência julgamento, julgamento de todas as 
“obras das trevas”, mas traz também esperança, esperança 
porque um novo tempo está começando, em que 
prevalecerão “as obras da luz”. A Epístola aos Romanos nos 
lembra: “...já é hora de vocês acordarem, a nossa 
salvação está agora mais próxima... A noite vai 
avançada e o dia está próximo. Deixemos, portanto, as 
obras das trevas e vistamos as armas da luz” (13.11-12). 
Convido para que vivenciemos este Advento com profunda 
espiritualidade, reflexão e oração. Que essa atitude nos 
conduza ao fortalecimento da “fé, da esperança e do amor” 
e que tudo isso se transforme em ações de amor e 
solidariedade para com todas as pessoas e com a criação de Deus. 

Bispo Naudal Alves Gomes, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil 
 

CLASSE PAUL TILICH: Amanhã será o segundo e último 

encontro do minicurso “Uma viagem ao coração do 

Hinduísmo”. O curso está sendo ministrado pelo Prof. Pedro 

Gentil, que é membro diretor do Centro Ramakrishna 

Vedanda do RJ e estudioso da filosofia Yoga-Vedanta por mais 

de 30 anos. Será uma ótima oportunidade de conhecer mais 

sobre a rica cultura indiana e suas inspirações teológica e 

filosófica. O curso é gratuito. Horário 18h30. 
 

CONTRIBUIÇÃO AO FLÁVIO: Na entrada do templo, à 

direita, é possível visualizar a caixinha de natal do nosso 

querido Flávio, que com tanta atenção e carinho nos atende 

durante todo ano. 
 

CELEBRAÇÃO DE NATAL: Nossa tradicional cantata de 

Natal com o coro Myrza Wanderley será no dia 22/12. 

Marque em sua agenda e convide amigos e familiares. 
 

REV. BRUNO: Nesta 3ª feira o Rev. Bruno, estará 

ministrando aula aos residentes do Serviço Social do INCA. 

 
 

Olá, pessoal! Nosso quarto encontro da 
Cultura Afro Indígena do CREI foi um 
sucesso! Dia incrível, com falas 

importantes, olhares, sorrisos, choros, troca e aprendizagens. 
Após muitas pesquisas com nossas educadoras e toda equipe 
CREI, nossas crianças se apresentaram, e todos juntos, 
descobrimos e vivenciamos cada particularidade desse tema. 
Continuamos por aqui com a certeza do forte papel do CREI, 
baseado em uma educação de qualidade, trabalhando com o 
lúdico, a arte e o amor. UBUNTU! Terminamos aqui com a 
palavra de origem africana UBUNTU, EU SOU PORQUE 
NÓS SOMOS. 
 

 
 

FORMATURA: No próximo sábado, 14.12, será a 
formatura de nossas crianças, às 10 h. Participe! 
  

CONFRATERNIZAÇÃO: Dia 18.12, das 13 às 15 h 
realizaremos nosso almoço de confraternização entre 
funcionários e voluntários do CREI. Venha confraternizar 
conosco essa parceria nesse final de 2019. Favor confirmar 
presença até o dia 13.12. 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 3º Domingo do Advento: Mateus 11.2-

11(cor: azul). 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 10.12 Pedro Vidal 

Amorim 12.12 Luana Gouvêa da Costa e Lucas Gouvêa da 

Costa 14.12 Jakler Nichele Nunes. A todos e todas, um abraço 

carinhoso da ICI! 
 

 

 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Izabel Cristina 

noite Alberto 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Elisabete 

noite Alouysio 

 


