
Notas Importantes 
 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
Projeto Cesta Básica ...................................................................... 
Bazar Permanente da ICI.............................................................. 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
Pr. Samuel de Pádua e Alouysio Chaves 
Pr. Samuel de Pádua 
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: Bianca Malafaia 

 

CLASSE PAUL TILLICH: O professor Marcus Reis Pinheiro, 

do Departamento de Filosofia da UFF, iniciou na última 2ª 

feira o curso Mística e Ascese no Monasticismo, que terá a 

duração de 4 encontros. A primeira aula foi fantástica! Mas 

ATENÇÃO: Amanhã, devido aos feriados não teremos aula. 

As atividades serão retomadas no dia 29.04. O horário? 

Sempre às 18h30. Se você deseja apoiar financeiramente 

estas iniciativas da Classe Paul Tillich, procure pelo Rev. Bruno 

Oliveira, Presb. Solange Roxo ou Jakler Nichele. 
 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO: Neste mês 

de abril, no dia 2, foi celebrado o Dia Mundial de 

Conscientização do Autismo. A data, estabelecida em 2007, tem 

por objetivo difundir informações para a população sobre o 

autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que 

cercam as pessoas afetadas por esta síndrome 

neuropsiquiátrica. Engajemo-nos nessas lutas que buscam 

resgatar e enaltecer a dignidade dos nossos semelhantes. 
 

MÚSICA COM A JUVENTUDE: Nesse ano, aos 3os domingos 

de cada mês, a celebração da noite contará com a juventude de 

nossa igreja à frente da música. Muito bom ver nossa moçada 

atuando e se envolvendo nas celebrações de nossa comunidade. 
 

PÁSCOA COM A JUVENTUDE: No dia 25 (5ª feira), às 

15h, nossa juventude estará na Vila Mimosa realizando uma 

celebração especial de Páscoa. Na ocasião, participará também o 
pastor e amigo Alexandre Cabral, que esteve conosco nos últimos 

dois meses na Classe Paul Tillich. Se você deseja participar ou 

colaborar de alguma forma, procure a Regina ou Victor. 
 

VENDA DE LIVROS: Ainda há, em nossa em nossa estante 

de livros, títulos à venda do Pr. Alexandre Cabral. Valores: 

Cartografias do Luto: a-deus, Jonas Rezende (R$ 40,00); A 

redenção de Deus: sobre o Diabo e a inocência (R$ 60,00). Para 

adquirir, procure a presbítera Solange Roxo. 
 

APRESENTAÇÃO DE PÁSCOA: No próximo domingo, 

na celebração da noite, teremos a apresentação especial de 

Páscoa do Coro Myrza Wanderley. É uma ótima oportunidade 

para você convidar seus amigos e familiares para conhecer 

nossa comunidade. Venha celebrar conosco! 
 

CANCIONEIRO DIGITAL: Se você deseja ter o nosso 
cancioneiro em versão digital para uso no celular ou tablet, 

mande uma mensagem de WhatsApp para o celular de nossa 

Secretaria. 

Olá, pessoal! Nessa semana tivemos a 
visitas das índias Guajajaras da aldeia 
Guajajara no Maranhão. O propósito da 

visita foi fazer uma abordagem diferente sobre o dia do índio 
com as nossas crianças. Sobretudo sobre sua cultura. 
Escutamos da Tapixi Guajajaras, sua história. Os alunos 
adoraram contar até dez em tupi! Essa semana também foi 
instalado um novo fogao industrial e revisada nossa tubulação 
de gás. O fogão foi adquirido com as doações recebidas pelo 
CREI, ano passado, após o evento do furto de nosso prédio. 
Obrigado aos doadores! 

 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 21.04 Daniel de Souza 
Rosa, Gabriela Brandão Wagner, Neli Ferreira Mures, Roberto 
Hamacher Attademo e Vinícius de Souza Rosa 23.04 Patricia 
Maciel 24.04 Yvina Raira Almada Mendes Cartes Lopes 25.04 
Alberto Oliveira. A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: 2º Domingo da Páscoa: Jo 20.26-31  
(cor: amarelo/branco) 
 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 

noite Samuel Pádua 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Alouysio 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 

noite Cíntia Telles 

Diaconia 
manhã Samira 
noite Dimas 

 


