
Notas Importantes 
 

 

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

 

Aristhides, menino bom! Vai para o colo de amor Daquele 

que tem nas mãos a sua e a nossa vida. Sua alegria, 

semelhante a de um pássaro selvagem, ficou muito limitada 

nestes últimos tempos. Seu sorriso largo, que contrariava a 

lei da gravidade, tornando a vida mais leve... há de 

continuar.  
 

A vida biológica ficou pequena pro  tamanho do seu 

carisma, pro tamanho dessa ânsia de liberdade que há em 

seu peito.  
 

Sua presença na vida da filha Thais, na vida de sua mãe Eula, 

de sua irmã Edna... na vida dos amigos, na vida de tantos 

estrangeiros para quem você mostrou não apenas a 

geografia do Rio, mas o encanto e a magia de ser carioca... 

tudo isso se plenifica desde ontem, quando vc entrou na 

esfera da amorização plena, na penitude da graça do 

Amoroso Deus.  
 

Vc enfrentou tantas dificuldades nesta jornada de mais de 60 

anos. Venceu algumas barreiras, tropeçou em outras, caiu  e 

levantou-se tantas vezes. Vc foi, acima de tudo, um lutador! 

Obrigado querido amigo, por não ter desistido nunca.  
 

Vai, eterno menino Aristhides, para o colo daquele por 

quem a sua alma agitada, irrequieta e lutadora tanto ansiou: 

O Amoroso Deus, a fonte que que verdadeiramente pode 

saciar a sua e a nossa sede de vida e amor!  

Pastor Edson 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Pr. Bruno 
convoca os presbíteros da igreja para uma reunião ordinária 
do Conselho da ICI, hoje, às 12h. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, na nossa  classe, 
continuaremos a jornada de reflexão, conduzida pelo Prof. 
Alexandre Cabral no curso Filosofia e Teologia 
Latinoamericanas: pensamentos descoloniais. Será o 3º 
encontro nesta provocadora jornada. Se você ainda não 
teve a chance de participar, aproveite e venha amanhã. 
Lembrando que o curso é gratuito! Marque na sua agenda e 
convide seus amigos interessados no tema. Horário: 18h30 
às 20h. 
 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na próxima 4ª feira, 15h, dia 
20, teremos reunião de oração na residência de Solange 
Roxo: Rua Rainha Elizabeth, 86 apt° 1102 – Copacabana. 
 

Olá, pessoal. O CREI ja está em 

atividade! O ano letivo iniciou com um 

bom café da manhã entre nossas 

crianças, seus responsáveis e nossa equipe. Já na quinta, 14, 

tivemos uma conversa com os responsáveis sobre a 

importância de uma alimentação mais saudável dentro e fora 

da creche. Agradecemos a nossa mãe nutricionista Flávia Lage 

pela parceria! Aos Amigos do CREI que têm encontrado 

dificuldade para realizar os pagamentos por conta de um 

problema nos boletos, fica o aviso de que já estamos nos 

mobilizando para resolver esta questão. Por enquanto, 

pedimos que os pagamentos sejam feitos via depósito 

bancário na seguinte conta: SANTANDER, Agência: 4677, 

Conta corrente 13002972-6 em nome de Centro de 

Recuperação Infantil – CREI, CNPJ 42.136.531/0001-56. Para 

mais detalhes, confiram o documento fixado no mural da 

igreja.  Em caso de dúvidas ou mais informações, entre em 

contato: Victor 98163-3608, Nágila 97517-7389 (Whatsapp) 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: 7º Domingo do Tempo Comum: Lc 
6.27-38 (cor: verde) 
 

• ESCALA DOMINICAL • 

 
 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã 
noite 

Angela Amaral 
Ricardo Miguez 

 

Diaconia manhã 
noite 

Elisabete 
Alouysio 

 
PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã 
noite 

Angela Amaral 
Samuel Pádua 

 

Diaconia manhã 
noite 

Samira 
Dimas 

 

AGRADECIMENTO: Agradecemos ao irmão Roberto 
Avillez pela doação de seu projetor multimídia à nossa 
comunidade, para substituir o que foi subtraído no ano 
passado. Será muito útil nas aulas de nossa igreja e em outras 
iniciativas de apresentação de vídeos, fotos, etc... Obrigado 
Roberto! 
 

ANIVERSARIANTES  DA SEMANA: 17.02 Alessandra 
Villas Boas e Marisa da Silva e Sousa 20.02 Elena Isabel Martins 

Pedro e Maritza Dutra Motta 22.02 Vera Cristina Telles Pinto 
23.02 João Pedro Martinez Pinheiro. A todos e todas, um 
abraço carinhoso da ICI! 


