
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 

 

BIANCA, NOSSA QUERIDA BIANCA: Nossa 

regente do Coro, Bianca Malafaia, está de malas prontas 

para a Alemanha. Recebeu convite de uma diocese  em 

Stuttgart, para coordenar o setor de musica daquela 

região, de inúmeras paroquias. Tristeza para nós, que 

perdemos nossa grande musicista e regente. Ao mesmo 

tempo sempre soubemos que a riqueza de dons e 

talentos de nossa Bianca certamente, em algum 

momento, pediriam espaços mais amplos de atuação.  

O convite veio da Alemanha como um reconhecimento 

da incrível capacidade e riqueza da nossa musicista.   

Ficamos felizes por vermos nossa Bianca alçando voos 

mais altos, levando um pouquinho da nossa Igreja na sua 

arte  de musicar;  ao mesmo tempo estamos tristes  por 

não termos mais a sua presença conosco, sinônimo de 

compromisso cristão, amor ao trabalho e um incrível 

talento, capacidade e carisma musical. Que Deus a 

ilumine nas terras onde a voz de Lutero mudou o 

destino do cristianismo ocidental. A Bianca, todo nosso 

reconhecimento e amor!  

ALICE E A ÁGUA DA VIDA: Nesta manhã de 

outono, a Igreja Cristã de Ipanema acolhe a pequena 

Alice Villarino e Oliveira para a cerimônia do batismo 

infantil.  Filha de Paulo Rocha e Oliveira e Paula Villarino 

Muniz de Melo,  a linda  Alice nasceu há seis meses. 

Veio encantar a vida e o coração de seus pais, de sua 

irmã Lia, de seus avós paternos João Batista Araujo e 

Oliveira/Mariza Rocha e Oliveira, de seus avós maternos 

Roberto  Silva Muniz de Mello / Claudia Maria Villarino. 

Alice terá como padrinhos do seu batismo Jeremy Sierra 

e Leticia Villarino de Aquino Ferreira.   Dia de festa  

para a ICI, dia de júbilo no Reino de Deus. Bem-vinda 

querida Alice, no seguimento daquele que é a água da 

vida e a luz do mundo! 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Nessa 2ª feira teremos aula 

normal na nossa Classe. O curso Redescobrindo o 

Pentateuco já vai para o seu 9º 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. 

Olá, pessoal! Se você deseja conhecer 

melhor e participar de nossa creche, 

entre em contato conosco. Vamos trabalhar juntos para 

continuar oferecendo uma educação de qualidade às 

nossas crianças. Contatos: 97517-7389 (Nágila – 

Diretora pedagógica) 99163-3608 (Victor – Presidente). 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: A reunião nessa 4ª, às 15h, 

será na casa do Rev. Bruno Oliveira, na rua Belfort Roxo, 

174, apto 902, Copacabana. 

 

BIBLIOTECA E LIVROS À VENDA: Junto à porta de 

entrada, há uma estante de livros, que podem ser 

tomados por empréstimo, bastando anotar o nome no 

livro amarelo, ou adquiridos. Para mais informações, 

procure nossa querida Solange Roxo. 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO: 

30º Domingo do Tempo Comum – Mês da 

Reforma Protestante: Jeremias 14.7-10; 

II Timóteo 4.6-8,16-18; Salmo 84.1-7;  

Lucas 18.9-14 (cor: vermelha) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 20.10 Maria 

Vitória Reis Neves Bezerra, Thiago do Nascimento Mafra 

21.10 Silvio Hamacher 22.10 Fábio Florentino, Tereza 

Maria da Conceição Nascimento 25.10 Luisa Duarte 

Mena Barreto, Sérgio Muniz Duarte 26.10 Cíntia da Silva 

Telles Nichele. A todos e todas, um abraço carinhoso 

da ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Elisabete 

noite Aloysio 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Samira 
noite Dimas 

 


