
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 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã é dia de SACI 
(Sessão Aberta de Cinema na ICI) na Classe Paul Tillich. 

Assistiremos o filme A Cor Púrpura, que inspirou o 
musical de mesmo nome que tem feito muito sucesso 

no roteiro de eventos da nossa cidade, e conta em seu 

elenco com a participação da querida Lilian Valeska. 

Por causa do tempo do filme, a Classe Paul Tillich inicia 

amanhã as 17:30h. Esperamos você! 

 
ENCONTRO SÃO MORITZ 2019: Nosso tão espe-
rado encontro anual já está marcado para os dias 04 a 
06 de outubro. Inclusive, 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 duas diárias de hospeda-
gem e a inscrição são: solteiro: R$650,00; duplo por 
pessoa: R$ 440,00; triplo por pessoa: R$ 400,00. Taxa 
de Inscrição: R$ 30,00. Queremos muito que todos 
possam comparecer nesse momento tão especial de 
nossa comunidade. Se você deseja fazer sua inscrição, 
por favor, procure a presbítera Célia Menezes. 

 

CAMPANHAS DE SAÚDE DE SETEMBRO: Duas 

campanhas se destacam no âmbito da saúde. Setembro 
verde e setembro vermelho. A primeira incentivando a 

doação e órgãos e a segunda, os cuidados com o cora-

ção. Engaje-se na promoção da saúde! 
 

ESPIRITUALIDADE E BIOÉTICA: Na próxima se-
mana, dia 25, o Rev. Bruno Oliveira estará palestrando 

sobre este tema no congresso de Bioética realizado pelo 

Hospital Federal de Bonsucesso. 
 

CAMINHADA EM DEFESA DA LIBERDADE RE-
LIGIOSA: Hoje acontece a 12ª caminhada cuja pro-
posta é reunir todos os segmentos religiosos em busca 
do fortalecimento das lutas em prol da tolerância no 
Brasil. Desde a sua primeira edição, ocorrida em 21 de 
setembro de 2008, a Caminhada em Defesa da Li-
berdade Religiosa tem se firmado como uma das 
mais plurais manifestações de combate à intolerância 
no Brasil. A iniciativa foi criada pela Comissão de Com-
bate à Intolerância Religiosa (CCIR) e pelo Centro de 
Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP) e 

chegou a reunir mais 180 mil pessoas numa única edi-
ção.  

 

Olá, pessoal. Essa 
semana foi intensa 
e de muita intera-
ção   no CREI. 
Estamos focados 
nos preparativos da 
próxima escola 
aberta. Exposição 
dos trabalhos 
realizados por nossas crianças e educadores sobre artes. 
Será no próximo sábado as 11h. 
Após teremos nosso almoço beneficente a partir do 12h. 
 
Até lá! 

 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: 
25º Domingo do Tempo Comum: Amós 8.4-7; I 
Timóteo 2.1-7; Lucas 16.1-13; Salmos 113 . 
(cor: verde) 
 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 15.09 Ana Clau-
dia Martinez Pinheiro 16.09 Flávio Renato Penteado 
Gonçalves e Marília Rothier Cardoso 17.09 Lenita Vieira 
Moraes 18.09  Beatriz de Carvalho Paiva e Márcio Mi-
guez de Mello Mathias 19.09  Beatriz Conceição Nascimen-
to, Beatriz Hamacher e Sidney de Oliveira  Santos. A todos e 
todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Cíntia Telles 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Alouysio 

 
PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Samuel Pádua 

Diaconia 
manhã Samira 
noite Dimas 

 


