
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 

 

SETEMBRO AMARELO: O Setembro Amarelo é uma 
campanha de conscientização sobre a prevenção do 
suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo Centro de 
Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e 
Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de 
associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de 
Prevenção do Suicídio – 10 de setembro. Hoje, 32 
brasileiros se suicidam diariamente. No mundo, 
ocorre uma morte a cada 40 segundos. 
Aproximadamente 1 milhão de pessoas se matam a 
cada ano. Sabe-se que os números são muito maiores, 
pois a subnotificação é reconhecida. Além disso, os 
especialistas estimam que o total de tentativas supere o 
de suicídios em pelo menos dez vezes. Contudo, nove 
em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas. O 
dado da Organização Mundial da Saúde (OMS) indica 
que a prevenção é fundamental para reverter essa 
situação, garantindo ajuda e atenção adequadas. A 
primeira medida preventiva é a educação. É preciso 
perder o medo de se falar sobre o assunto. O caminho 
é quebrar tabus e compartilhar informações. Esclarecer, 
conscientizar, estimular o diálogo e abrir espaço para 
campanhas contribuem para tirar o assunto da 
invisibilidade e, assim, mudar essa realidade. 
 

ENCONTRO SÃO MORITZ 2019: Nosso tão 
esperado encontro anual está chegando e será nos dias 
04 a 06 de outubro. O tema desse encontro, “fomos 
feitos pra recomeçar” nos coloca diante de um desafio 
existencial tanto no nível pessoal como coletivo. Os 
preços especiais para as 2 diárias de hospedagem são: 
solteiro: R$ 650,00; duplo por pessoa: R$ 440,00; triplo 
por pessoa: R$ 400,00. A taxa de Inscrição é de: R$ 30,00. 
Queremos muito que todos possam comparecer nesse 
momento tão especial de nossa comunidade. Procure a 
Célia Menezes para garantir sua vaga! 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã na Classe Paul 
Tillich, teremos o 6º encontro do curso Redescobrindo o 
Pentateuco: subsídios para leituras contemporâneas, 
críticas e ecumênicas, com o Prof. Jakler Nichele. 
Horário: 18h30. Aproveite essa oportunidade. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na próxima 4ª feira, 
teremos reunião de oração aqui na igreja. Horário: 15h. 
 

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). 

 

CARONA SOLIDÁRIA – SÃO MORITZ: Os 
organizadores do Encontro Anual da Igreja contam com 
a ajuda de todos os que forem de carro para o evento, 
com a informação sobre eventuais vagas sobrando em 
seus veículos para que não seja necessário alugarmos 
uma van para o transporte de pessoal. 
 

BRUNO JUNTO AOS IRMÃOS PRESBITERIANOS: 
Nosso Rev. Bruno Oliveira, está pregando hoje pela 
manhã na Comunidade Presbiteriana da Barra da Tijuca. 
 

BRUNO EM PALESTRA: Nosso Rev. Bruno Oliveira, 

estará na próxima 6ª feira, dia 27.09, palestrando na 2ª 
Jornada de Cuidados Paliativos em Oncologia Pediátrica. 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: 26º Domingo do Tempo Comum: 
Lucas 16.19-31; Amós 6.1a,4-7; I Timóteo 6.6-19; 
Salm o 146. (cor: verde) 
 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 22.09 Manuel 
Ferreira da Costa 23.09 Izabel Christina de Alcântara 
Figueiredo 25.09 Ana Carolina Giordani Duarte, Juliana 
de Barros Costa 26.09 Carlos Diego Crisóstomo Lima, 
Eula Maciel Cockell 27.09 Ágata Meireles Gouvea, 
Cecilia Maria da Fonseca Lessa 28.09 Laura Leite Vidal, 
Moema Araújo Lima Casares. A todos e todas, um abraço 
carinhoso da ICI! 

 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Samuel Pádua 

Diaconia 
manhã Samira 
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite  

Diaconia 
manhã Teresa 
noite Alouysio 

 


