
Notas Importantes 
 

 
CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
Bazar Permanente da ICI.............................................................. 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
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: Pedro Marcos Pereira 

 

NOVEMBRO AZUL: O movimento Novembro 

Azul teve origem em 2003, na Austrália, com o 

objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o 

diagnóstico precoce de doenças que atingem a 

população masculina. No Brasil, o MS colocou-se 

favorável à abordagem integral da saúde dos homens. 

Recentemente, o Ministério lançou, com apoio 

técnico do INCA, a página Câncer de próstata; causa, 

sintomas, tratamento e prevenção em seu portal na 

Internet. O INCA também postou a cartilha Câncer 

de próstata: vamos falar sobre isso? Com informações 

para que as pessoas possam entender mais acerca da 

doença e decidirem o que é melhor para a própria 

saúde. A cartilha incentiva a conversa com o 

profissional de saúde. Além disso, o Instituto também 

produziu o vídeo Saúde do homem – um alerta e ao 

mesmo tempo um convite para que o homem se 

cuide. Em 2015, o MS e o INCA editaram nota 

técnica na qual sugerem, entre outras coisas, a 

capacitação dos profissionais da atenção básica para 

que esclareçam os homens sobre os sintomas do 

câncer de próstata; a promoção da qualificação dos 

agentes comunitários e das equipes de saúde da 

família para que também possam orientar a 

população; a implementação de estratégias 

educacionais, de comunicação e de divulgação de 

medidas preventivas, promoção e atenção à saúde 

masculina; e a instauração de políticas nacionais 

voltadas para a saúde do homem e da pessoa idosa.  
 

CLASSE PAUL TILLICH: Nessa 2ª teremos aula normal na 

nossa Classe. O curso Redescobrindo o Pentateuco já vai para 

o seu 12º encontro. Em cada aula temos sido surpreendidos 

pelas possibilidades tão ricas e diversas do texto bíblico a partir 

de provocações inusitadas. Embarque nessa jornada. Horário: 

18h30. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: A reunião nessa 4ª, às 15h, 
será na casa da Solange Roxo, Av. Rainha Elizabeth, 86 

aptº 1102, Copacabana. 

Olá, pessoal! O CREI agradece a todas as 
pessoas que contribuíram para a 
realização do nosso bazar. 

Seguimos no preparo do nosso 4º encontro de culturas Afro 
indígena do CREI, que acontecerá no dia 30 de novembro. 

 
FLOR E CANTO: No próximo domingo receberemos o 

grupo de formação ecumênica Flor e Canto em nossa 

celebração da manhã. 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: Cristo, Rei do Universo: Jeremias 26.1-

6; Colossenses 1.11.20;  Salmo  46; Lucas 23.33-43 

(cor: dourado). 
 

GRUPO DE ESTUDOS JUVENTUDE: Hoje, antes da 

celebração da noite, às 17h30m, teremos o grupo de 

estudos com o Claudio Lima. Todos estão convidados. 
 

LANÇAMENTO DE LIVRO: No dia 25 haverá o 

lançamento do livro Religiões e o paradoxo apoio social – 

intolerância e implicações na política de drogas e 

comunidades terapêuticas de Eduardo Mourão 

Vasconcelos e Rita Cavalcante. Todos estão convidados. 
 

BATISMO: No próximo domingo, o neto do nosso 

diácono Alouysio, Gregoy Joseph, passará pelas águas do 

batismo na celebração da manhã. Nos unimos à família, 

seus pais Alex Joseph e Luciana Jessica Paez, em alegria 

por esse momento tão especial. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.11 Mariana 

de Carvalho Paiva e Thieplo de Benites Bertola 

Gonçalves 19.11 Paulo Rocha e Oliveira, 20.11 Eliezer 

Luis dos Santos Leal 21.11 Everaldo Vieira Junior 22.11 

Anderson Amaral. A todos e todas, um abraço carinhoso 

da ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Elisabete 

noite Alouysio 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Samira 
noite Dimas 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer-de-prostata
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/cancer-de-prostata
https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/cancer-de-prostata-vamos-falar-sobre-isso
https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/cancer-de-prostata-vamos-falar-sobre-isso
https://youtu.be/F4eZ0b60pCY
https://www.inca.gov.br/publicacoes/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-inca-ministerio-da-saude-posicionamento-sobre-saude
https://www.inca.gov.br/publicacoes/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-inca-ministerio-da-saude-posicionamento-sobre-saude
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