
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 

 

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. Se não foi 

possível para você estar no 1º encontro, ainda dá tempo 

de embarcar. Em breve disponibilizaremos as aulas no 

nosso canal no Youtube. Lembrando que o curso é 

gratuito! Marque na sua agenda e convide seus amigos 

interessados no tema. Horário: 18h30. Imperdível! 
 

REVERENDO BRUNO, MESTRE BRUNO: Na última 

5ª feira, dia 07.02, nosso jovem pastor Bruno Oliveira 

defendeu sua dissertação de mestrado intitulada 

Espiritualidade, sentido e resiliência: aproximações no 

campo da saúde integral e da finitude no Programa de 

Pós-Gradução em Ciência da Religião da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. Parabéns ao Pr. Bruno que 

materializa no âmbito acadêmico, com nota máxima, sua 

paixão e experiência no trabalho de capelania. 
 

NOVO CICLO DE MEDITAÇÃO: Na próxima 4ª 

feira, dia 13.02, das 19h30 às 22h30, iniciaremos uma 

nova atividade na ICI: encontros quinzenais de 

Meditação Interespiritual Engajada, conduzidos pelo Prof. 

Eduardo Vasconcelos, e a psicóloga Glória Lotfi. 

Interessados devem se informar por meio dos folhetos 

disponíveis no balcão dos diáconos, ou solicitá-lo por e-

mail à nossa Secretaria. No dia do evento, os 

participantes devem trazer uma almofada média e uma 

pequena contribuição para um breve lanche no final. 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Pr. Bruno 

convoca os presbíteros da igreja para uma reunião 

ordinária do Conselho da ICI no próximo domingo, 

17.02, às 12 h. 
 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS: A secretaria solicita a 

atenção de todos os membros da comunidade à mudança 

de endereço, telefones e contato. Pedimos que informem 

as alterações, caso haja. 

Olá, pessoal! As aulas retornam 
amanhã, 11.02, e estamos super 
empolgados para receber nossas 

crianças. Outro assunto importante é a dificuldade que 
muitos Amigos do CREI têm encontrado para realizar os 
pagamentos por conta de um problema nos boletos. 
Nós já estamos nos mobilizando para resolver esta 
questão. Por enquanto, pedimos que os pagamentos 
sejam feitos via depósito bancário na seguinte conta: 
Santander, Ag 4677, CC 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. E para você que 
quer se tornar um Amigo do CREI e nos ajudar nessa 
grande missão, entre em contato conosco: Victor 98163-
3608, Nágila 97517-7389 (Whatsapp) 

 

PR. BRUNO EM IPATINGA: Nosso Pr. Bruno Oliveira 

encontra-se na cidade de Ipatinga-MG para participar de 

um envento de formatura. Agradecemos ao Pr. Samuel de 

Pádua pela condução das celebrações de hoje. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 10.02 Cely 

Moraes Bianci, Marion Spiegel 11.02 Anna Paula 

Florenzano de Almeida, Elizabeth Alexandra Vianna da 

Costa 12.02 Nicole Moorby Kerr 14.02 Mariana 

Machado de Souza. A todos e todas, um abraço 

carinhoso da ICI! 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 6º Domingo do Tempo Comum: 

Lc 6.17-26 (cor: verde) 
 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Victor Santos 

Diaconia 
manhã Izabel 
noite Alberto 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Ricardo Miguez 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Alouysio 

 


