
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 

 

LANÇAMENTO DE LIVRO NA PAUL TILLICH: 

Amanhã na Classe Paul Tillich, às 18h30, teremos o 
debate e lançamento do livro Religiões e o paradoxo apoio 
social-intolerância, e implicações na política de drogas e 
comunidades terapêuticas com o autor, Eduardo Mourão. 

Uma síntese do livro: Em toda a nossa história, a 
humanidade tem usado práticas religiosas para lidar com 

situações sociais e existenciais 
limites. Hoje, no Brasil, isso se 
expressa através de um 
paradoxo! De um lado, há 

igrejas que oferecem apoio 
social, reintegração comunitá-
ria e reelaboração de identi-

dades fragilizadas; e de outro, 
vertentes mais fundamenta-
listas e que mais crescem, têm 
assumido um ideário de 
intolerância e conservado-
rismo. Isso se reflete 

diretamente na política de drogas e nos temas correlatos – 
os direitos humanos, as “comunidades terapêuticas”, os 
Grupos de Alcoólicos Anônimos e a legislação. O livro é 
corajoso, enfrenta essas questões de forma crítica, mas 

também respeitosa, complexa, multidimensional e 
interdisciplinar. Por ocasião do lançamento, cada 

exemplar será vendido com 28% de desconto! 
Aproveite! 
 

FLOR E CANTO: Recebemos, com muita alegria nessa 

manhã, o grupo Flor e Canto em nossa comunidade. 

Sintam-se em casa, pois o amor de Deus nos une e nos 

torna irmãos. 
 

BATISMO: Hoje na celebração da manhã, recebe as 

águas do batismo o pequeno Alex Joseph, filho de Gregory 

Joseph e Luciana Jesica Paez, sendo padrinhos Kamila 

Cardoso da Cunha Vasco e José Alouysio Chaves. 
 

CELEBRAÇÃO DO ADVENTO: No próximo 

domingo, primeiro do Advento, realizaremos uma 

celebração ecumênica no culto da noite. Teremos a 

presença de algumas igrejas representadas e o Rev. 

Eduardo, bispo da igreja Anglicana trará a mensagem. 

Olá, pessoal! Semana de muitos 
estudos no CREI, estamos voltados 
para os preparativos do nosso 4º 

encontro de Culturas Afro Indígenas do CREI. 
Acontecerá no próximo sábado, dia 30, a partir das 
10h, seguido de almoço beneficente, feijoada. Na foto 
abaixo nossa turma do Maternal IIA confeccionando as 
bonecas as bonecas Abayomi. 
 

 
 
Para acalentar seus filhos durante as terríveis viagens a 
bordo dos tumbeiros – navio de pequeno porte que 
realizava o transporte de escravos entre África e Brasil 
– as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e a 
partir deles criavam pequenas bonecas, feitas de 
tranças ou nós, que serviam como amuleto de 
proteção. As bonecas símbolo de resistência, ficaram 
conhecidas como Abayomi, termo que significa 
“Encontro precioso”, em Iorubá, uma das maiores 
etnias do continente africano cuja população habita 
parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim. 

 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 1º Domingo do Advento: Mateus 

24.36-44 (cor: azul). 
 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 26.11 Maria 

Helena de Oliveira Bertola, Tiago de Mello e Souza 

Andrade 27.11 Enilde Maciel, Gabriela Sichinel Silva 

Chavarry. A todos e todas,  um abraço carinhoso da ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Samira 

noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Elisabete 
noite Dimas 

 


