
Notas Importantes 
 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
Projeto Cesta Básica ...................................................................... 
Bazar Permanente da ICI............................................................... 

Victor Siqueira 
Rute Perandini e 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 

 

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. 
——————————————————————— 
 

CELEBRAÇÃO DE POSSE PASTORAL: Hoje, no 

culto da noite, celebramos juntos, em mútuo regozijo, a 

posse do Pr Bruno Oliveira como pastor efetivo de nossa 

comunidade. Em paralelo, o Pr Samuel de Pádua passa a 

assumir a liderança de nossa comunidade no Vidigal e 

ratifica-se a decisão assemblear da conferência do título de 

Pastores Eméritos ao Pr. Edson Fernando e à Prª Leni 

Gusmão. Nesta ocasião, também recebemos nosso 

querido Pr Luiz Longuini, com sua reflexão inspiradora, a 

quem agradecemos profundamente a presença. 
 

CHEGADA DO ADVENTO: O Advento (do latim 

Adventus, “chegada”) é o primeiro tempo do Ano 

Litúrgico e corresponde às quatro semanas que 

antecedem o Natal para os cristãos. É um tempo de 

preparação e alegria, de expectativa, onde se espera o 

Nascimento de Jesus Cristo, vive-se o arrependimento e 

promove-se a fraternidade e a Paz. O tempo do Advento 

é, para toda a Igreja, momento de forte mergulho na 

liturgia e na mística cristã. É tempo de espera e 

esperança, de estarmos atentos e vigilantes, preparando-

nos alegremente para a vinda do Senhor, como os noivos 

se preparam para o encontro com seus amados. 

Costuma-se dividir o período do Advento em dois 

momentos: nas duas primeiras semanas, nossa 

expectativa volta-se para a chegada escatológica e 

redentora de Jesus Cristo; nas duas últimas semanas, 

visa-se, em especial, a preparação para a celebração do 

Natal, a lembrança da encarnação de Deus entre nós. 
 

MAIS FLORES EM NOSSA COMUNIDADE: Neste 

domingo festivo também recebemos como membros 

efetivos de nossa comuinidade os jovens Bruno Freixo, 

Cláudio Correia de Lima e Talita Cassimiro da Silva 

Caetano. Que a jovem caminhada deles em nossa 

caminhada seja uma radiante experiência de partilha de vida. 

Na última 5ª feira, dia 29, foi 
inaugurada a nossa brinquedoteca 
“Brincando com a Meméi”, criada 

com doações da Viviane Hood, filha de nossa saudosa Maria 
Amélia (tia Meméi). Esse espaço contribui muito para o 
desenvolvimento lúdico e interpessoal das crianças.  
Além de, claro, ser lugar de muita brincadeira e diversão! 
Obrigado, Vivi!  

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 03, teremos o 
4º encontro de leitura e reflexão coletiva em torno do 
livro Deus Fora do Espelho, do Pr. Jonas Rezende. Desta 
vez a conversa será sobre o 4º capítulo do livro,  
Em busca da liberdade, e será conduzido pelo Prof. Jakler 
Nichele. 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. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na próxima 4ª feira, 05.12, 
teremos reunião de oração aqui na ICI. Horário: 15h. 
Participe desse momento de espiritualidade e partilha.  
E, se puder, traga uma lata de leite para as nossas crianças 
do Vidigal. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 03.12 Marcus 
Vinícius Osório de Moraes, Zenaide Mariano Ribeiro 
04.12 Carlos Alberto Pereira, Patrícia Grottera  
de Oliveira 05.12 Lilian Valeska Almada Mendes  
07.12 Irmgard Schanner e Jairo da Silva Rocha. A todos e 
todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: 2º Domingo do Advento: Lc 3.1-6. 
(cor: azul) 

 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Cíntia Telles 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Victor Siqueira 

Diaconia 
manhã Izabel 
noite Alberto 


