
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 Florencio 

 

NOVEMBRO AZUL: O movimento Novembro Azul 

teve origem em 2003, na Austrália, com o objetivo de 

chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico 

precoce de doenças que atingem a população 

masculina. No Brasil, o MS colocou-se favorável à 

abordagem integral da saúde dos homens. 

Recentemente, o Ministério lançou, com apoio técnico 

do INCA, a página Câncer de próstata; causa, sintomas, 

tratamento e prevenção em seu portal na Internet. O 

INCA também postou a cartilha Câncer de próstata: 

vamos falar sobre isso? Com informações para que as 

pessoas possam entender mais acerca da doença e 

decidirem o que é melhor para a própria saúde. A 

cartilha incentiva a conversa com o profissional de 

saúde. Além disso, o Instituto também produziu o 

vídeo Saúde do homem – um alerta e ao mesmo tempo 

um convite para que o homem se cuide. Em 2015, o MS 

e o INCA editaram nota técnica na qual sugerem, entre 

outras coisas, a capacitação dos profissionais da atenção 

básica para que esclareçam os homens sobre os 

sintomas do câncer de próstata; a promoção da 

qualificação dos agentes comunitários e das equipes de 

saúde da família para que também possam orientar a 

população; a implementação de estratégias 

educacionais, de comunicação e de divulgação de 

medidas preventivas, promoção e atenção à saúde 

masculina; e a instauração de políticas nacionais voltadas 

para a saúde do homem e da pessoa idosa. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO: O Rev. Bruno convoca 

todos os presbíteros e presbíteras para uma reunião 

hoje, após a celebração da noite. 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Nessa 2ª feira teremos aula 

normal na nossa Classe. O curso Redescobrindo o 

Pentateuco já vai para o seu 11º encontro. Em cada aula 

temos sido surpreendidos pelas possibilidades tão ricas e 

diversas do texto bíblico a partir de provocações 

inusitadas. Embarque nessa jornada. Horário: 18h30. 

 

O Bazar do CREI está chegando. Será 

nos dias 8 e 9 de novembro, das 16 às 

20h aqui na igreja. Estarão à venda 

roupas, acessórios, bolsas, brinquedos, bijuterias, calçados e 

objetos de decoração. Nosso bazar ficará ainda mais bonito 

com as suas doações. Para isso, procure pelo nosso 

presidente Victor Santos ou pela nossa diretora Nágila. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira reunião de 

oração aqui na ICI, 15h. 

 

ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS: Na próxima 

4ª feira, dia 06, nosso pastor, Rev Bruno Oliveira, fará uma 

palestra sobre o tema Espiritualidade e Saúde na 

Academia Brasileira de Letras. 

 

BATE PAPO SOBRE DEPRESSÃO: No terceiro 

domingo de outubro nossos jovens se reuniram pra 

conversar sobre o tema, mas o tempo não foi suficiente. 

Hoje o grupo se reúne, às 17h30m, para continuar a 

conversa. Você está convidado! O psicólogo Claudio 

Lima será o facilitador. 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO: 

32º Domingo do Tempo Comum: Jó 19.23-27ª 

II Tessalonicenses 2.1-5,13-17; Salmo 17-1-9; 

Lucas 20.27-38 (cor: verde) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 03.11 Lorenço 

Soárez Marcondes de Moura e Pedro Paulo Neves 

Rezende 04.11 Anna Luz Florenzano de Almeida 09.11 

Carlos Fernandes Fuentes Araújo, Elizabete Sarmento 

Costa e João Vicente Martins Emerick Marchon. A todos 

e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 
 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Elisabete 

noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Izabel Crisitina 
noite Alberto 

 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer-de-prostata
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer-de-prostata
https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/cancer-de-prostata-vamos-falar-sobre-isso
https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/cancer-de-prostata-vamos-falar-sobre-isso
https://youtu.be/F4eZ0b60pCY
https://www.inca.gov.br/publicacoes/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-inca-ministerio-da-saude-posicionamento-sobre-saude

