
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 • FEVEREIRO: Para 

abrir o ano, a partir de amanhã, o Prof. Alexandre 

Cabral nos oferecerá, nas quatro 2as feiras de 

fevereiro, o curso Filosofia e Teologia 

Latinoamericanas: pensamentos descoloniais. O curso 

é gratuito! Agende para não perder e convide seus 

amigos interessados no tema. Imperdível! 

 

CAMPANHA FEVEREIRO ROXO-LARANJA: O 

mês de fevereiro, mais curto que os demais, engaja-

se em duas campanhas de cuidado à saúde. A cor 

Roxa aponta para a conscientização da lúpus, do Mal 

de Alzheimer e da fibromialgia, enquanto a cor 

laranja para o problema da leucemia. Na internet 

existem muitas informações a respeito de cada uma 

delas. A página disponível no link a seguir pode ser 

um bom início: https://saude.abril.com.br/medicina/ 

fevereiro-roxo-2019-destaques-sobre-alzheimer-

fibromialgia-e-lupus/. Informe-se e cuide-se! 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na próxima 4ª feira, 

dia 6, teremos reunião de oração, aqui na igreja, às 

15h. Participe. E, se puder, traga uma lata de leite 

para as crianças do Vidigal. 

 

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! Por mudança no 

calendário do município, as aulas 

do CREI começarão no dia 11.02. Sendo assim, 

esta semana ainda será de reuniões administrativas 

e pedagógicas para que tudo esteja pronto para 

receber nossas crianças na semana seguinte. O 

convite para você que quer se tornar um Amigo do 

CREI ainda está de pé. Quer nos apoiar nessa linda 

missão?  Entre em contato: Victor 98163-3608, 

Nágila 97517-7389 (Whatsapp) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 03.02 Elaine 

Mures Gomes 05.02 Maria Eugênia Urresrarazu 

07.02 Simone Ribeiro Corrêa 08.02 Luzimar 

Tavares da Silva. A todos e todas, um abraço 

carinhoso da ICI! 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 4º Domingo do Tempo Comum: 

Lc 5.1-11 (cor: verde) 

 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Cíntia Telles 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Victor Santos 

Diaconia 
manhã Izabel 
noite Alberto 

 


