
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: Bianca Malafaia 

 

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. 
 

CHEGOU O PEQUENO GREGORY: Há presentes 

que chegam para mudar totalmente a 

vida daqueles que o recebem. No dia 

26.10, chegou um grande presente: 

Gregory Joseph, portando muita 

alegria para os seus pais Alex Joseph 

e Luciana Jessica Paez e o vovô 

Alouysio. 

Olá, pessoal! Se você deseja 
conhecer melhor e participar de 
nossa creche, entre em contato 

conosco e vamos juntos trabalhar para continuar 
oferecendo uma educação de qualidade. Contatos: 
97517-7389 (Nágila – Diretora pedagógica) 99163-
3608 (Victor – Presidente). 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, excepcionalmente, 

NÃO haverá a Classe Paul Tillich. No dia 25 haverá 

o lançamento do livro Religiões e o paradoxo apoio 

social – intolerância e implicações na política de 

drogas e comunidades terapêuticas de Eduardo 

Mourão Vasconcelos e Rita Cavalcante. 
 

CONGRESSO DE CUIDADOS PALIATIVOS: 

Nosso pastor, Rev. Bruno Oliveira, participará como 

palestrante na próxima 4ª feira, do congresso de 

Cuidados Paliativos do Hospital Cardoso Fontes. 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 33º Domingo do Tempo Comum: 

Malaquias 4.1a; II Tessalonisences 3.6-13; 

Salmo 98; Lucas 21.5-19. (cor: verde) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 10.11 

Bruno Batista Freixo, Nina Sichinel Martins Chávarry 

12.11 João Paulo Lessa Pellegrini, Maria Isabel 

Araújo Lima Duque Estrada 13.11 Andréa Maciel de 

La Reza 14.11 Marcus Reis Pinheiro, Severino Flávio 

Dantas Guerra Barreto, Tomás Choqueta Toledo de 

Arruda 15.11 Antônio Carlos Dias Maciel, Bianca 

Malafaia Castro. A todos e todas, um abraço 

carinhoso da ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Izabel Cristina 

noite Alberto 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Elisabete 
noite Alouysio 

 

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://youtu.be/F4eZ0b60pCY
https://www.inca.gov.br/publicacoes/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-inca-ministerio-da-saude-posicionamento-sobre-saude

