Notas Importantes
EM QUE CREMOS? Cremos nas verdades do
Evangelho: no Deus vivo e verdadeiro, criador e
libertador dos homens, na redenção
em Cristo, o Filho de Deus que nos
trouxe, pelo Espírito, uma nova vida
de amor e a esperança na vida eterna.
———————————————————————
RECOMEÇO DA CAMINHADA BÍBLICA ANUAL:
Hoje, com a celebração “Cristo, Rei do Universo”,
encerramos mais um ano de caminhada bíblica. Neste
ano de 2018 fomos norteados pela radicalidade
amorosa do Evangelho de Marcos. No próximo
domingo, recomeçaremos nossa peregrinação sob a
orientação acolhedora e reluzente do Evangelho de
Lucas. Iniciaremos nossa jornada com o período do
Advento, o tempo do “já e ainda não”, da espera
esperançante pela chegada do divindo à humanidade.
Que seja uma profunda experiência de recomeço para
toda a nossa comunidade!
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 26,
retomaremos nossa leitura e reflexão coletiva em
torno do livro Deus Fora do Espelho, do Pr. Jonas
Rezende. Neste, que será o 3º encontro, a conversa
será sobre o 3º capítulo, Que é o homem?, e será
conduzido pelo Pr. Bruno. Participe destes momentos
para conhecer esta obra tão ligada às origens de nossa
comunidade. Caso você não tenha o livro, entre em
contato com a nossa Secretaria. Horário: 18h30.
CELEBRAÇÃO DE POSSE PASTORAL: No
próximo domingo 02.12, à noite, celebraremos juntos,
em mútuo regozijo, a posse do Pr Bruno Oliveira como
pastor efetivo de nossa comunidade. Na ocasião,
também receberemos o querido Pr. Luiz Longuini que
nos trará sua reflexão inspiradora.
VIOLÕES DO VIDIGAL + VOX IN VIA: No
segundo domingo de dezembro, dia 09, pela manhã,
os alunos e alunas de violão do Vidigal se apresentarão
em parceria com o grupo Vox in Via. Venha e traga
seus amigos e familiares para participarem deste que
será um momento de beleza e espiritualidade.

NOSSOS

PROJETOS

Olá, pessoal! Ainda no preparo
para a nossa festa da cultura
afroindígena, nosso Maternal 1
trabalhou essa semana com o livro “O cabelo da Lelê”
de Valéria Belém. O livro traz um pouco da história de
países Africanos, de seus habitantes e de Lelê, uma
menina negra com seus cabelos. Trabalhamos, assim,
a representatividade com nossas crianças. Nossa festa
será no dia 01.12 com uma deliciosa feijoada. Todos
estão convidados!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 26.11 Liriam
Esteves Ludovino, Maria Helena de Oliveira Bertola,
Tiago de Mello e Souza Andrade 27.11 Enilde Maciel,
Gabriela Schinel Silva Chavarry 01.11 Sérgio Roxo
Mundim. A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI!
LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO
DOMINGO: 1º Domingo do Advento:
Lc 21.25-36. (cor: azul)
• ESCALA DOMINICAL •
Classe manhã Ângela Amaral
Juvenil noite
Samuel de Pádua
HOJE
manhã Samira
Diaconia
noite
Dimas
Classe manhã Ângela Amaral
Juvenil noite
Cíntia Telles
PRÓXIMO
DOMINGO
manhã Elisabete
Diaconia
noite
Dimas

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ Victor Siqueira
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... Rute Perandini e Cecília Lessa
ICI no Vidigal ................................................................................. Pr. Samuel de Pádua e Alouysio Chaves
Projeto Cesta Básica ...................................................................... Pr. Samuel de Pádua
Bazar Permanente da ICI............................................................... 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!

NOSSOS

HORÁRIOS

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

