
Notas Importantes 
 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
ProjetoCesta 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 

 

ENCONTRO SAO MORITZ: Este final de sema-
na parte da nossa comunidade está no Hotel fazen-
da São Moritz, no Encontro anual que já acontece 
há tanto tempo em nossa história. Agradecemos o 
Pr. Samuel que dirige as celebrações deste  
domingo. 
 

OUTUBRO ROSA: O mês da luta contra o 
câncer de mama é uma campanha internacional 
anual, organizada pelas maiores associações de luta 
contra o câncer de mama que visa aumentar a 
informação e consciência da doença, angariar fun-
dos para pesquisa, prevenção e cura. Esta campa-
nha oferece também informação e apoio para 
aqueles afetados pelo câncer de mama. O mês da 
Luta contra o câncer de mama foi organizado pela 
Astrazeneca em 1985. O objetivo deste mês desde 
o início, tem sido promover a mamografia como o 
meio mais eficiente na Luta contra este tipo de 
câncer. 

O número de empresas que se tem juntado a este 
evento tem vindo a aumentar ao longo dos anos. 
As Companhias Estée Lauder, Avon, Komen e 
outras organizações comerciais e não comerciais 
têm participado em vários eventos e atividades 
durante o mês de Outubro. As Companhias Estée 
Lauder têm desenvolvido a Campanha de Preven-
ção do Câncer de Mama ao longo dos últimos 
quinze anos, durante o mês de Outubro, um pou-
co por todo o mundo. As Companhias Estée Lau-
der foram também as primeiras a distribuir laços 
rosa e folhetos informativos sobre a doença, e 
desde sempre encorajaram os governos a dedica-
rem um dia, uma semana ou o mês de Outubro à 
Prevenção do Câncer de Mama. Em Portugal, o 
Dia Nacional da Prevenção do Câncer de Mama, 
dia 30 de Outubro, foi criado na sequência de uma 
Petição subscrita e entregue na Assembléia da Re-
pública pela Socosmet (representante das Compa-
nhias Estée Lauder em Portugal), pelo Movimento 
Vencer e Viver e por cerca de 8000 cidadãos. 

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

juntos trabalhar para continuar oferecendo uma educa-
ção de qualidade. Contatos: 97517-7389 (Nágila – Dire-
tora pedagógica) 99163-3608 (Victor – Presidente). 

 

REUNIÃO DO CONSELHO: Rev. Bruno Oliveira 
convoca todos os presbíteros e presbíteras mem-
bros do conselho para uma reunião amanhã, 
07/10, às 20h. 
 

CELEBRAÇÃO NA VILA MIMOSA: Na próxi-
ma 5ª feira, dia 10, nossa igreja estará fazendo 
uma celebração na Vila mimosa coordenada pela 
querida Regina e pelo Rev. Bruno. Se você deseja 
participar ou contribuir, procure os responsáveis. 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO  
PRÓXIMO DOMINGO: 
28º Domingo do Tempo Comum: II Reis 5.1-
3,7-15c; II Timóteo 2.8-15; Salmo 111; Lucas 17.11-
19. (cor: vermelha) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  06.10 Ana 
Lucia Vieira de Souza 07.10 Luís Gustavo Wagner 
Gomes 08.10 Gustavo Winograd 09.10 Carolina 
Clark Florentino e Ricardo Florentino Miguez de 
Mello 10.10 Vicente Paulo de Araújo 11.10 Angela 
Cristina Storino Penteado e Nicholas Tomazetto 
Marchon 12.10 Frederico Araújo Lima Duque Es-
trada, Nehemias Cardoso Rubim e Vaeléria Macedo 
Teles. A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

 
 
 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 
 

    HOJE manhã Elisabete 
noite Dimas 

 PRÓXIMO  
 DOMINGO 

manhã Izabel  
noite Alberto 

 


