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EM QUE
Q
CREM
MOS? Crem
mos no carátter integral da
ação libertado
ora da Igreeja no munndo, que não
n
consiste apenas na converrsão dos inndivíduos, mas
m
também na transformação da
socie
edade e dee todas as instituições
políticcas, econômicas e cuulturais de
acord
do com a vontade
v
de Deus para
com os
o homens.
———
——————
—————
——————
——————
——
DEU
US FORA DO
D ESPELHO: Aman
nhã, dia 05
5, o
Prof. Jakler Nicheele inicia a nova série de estudos da
Classse Paul Tilllich basead
da numa leittura e reflexxão
colettiva do livro
o Deus Foraa do Espelhoo, do Pr. Jonnas
Rezennde. No priimeiro enco
ontro, a connversa será em
torno
o do 1º capítulo do livro: As Asaas da Teologgia.
Apro
oveite a opo
ortunidade e venha com
mpartilhar suas
ideiass sobre estaa obra que tanto tem a ver com as
origeens de nossaa comunidade. Horário: 18h30.
PROF
FECIA • ESP
PIRITUALIDA
ADE DA VIDA
DA CONCRET
TA:
Se vo
ocê perdeu algum enco
ontro do úlltimo curso da
nossaa Classe Paul Tillich, aiinda há cóp
pias disponívveis
do material
m
usad
do. Basta prrocurar pelo
os impressos na
estannte de publicaações junto à porta de vidro
v
da entraada
principal para com
mpletar a suaa coleção.
GRUPO DE EST
TUDO BÍB
BLICO DA JUVENTUD
J
DE:
O grrupo, conduuzido pelo Pr.
P Claudio, tem encontro
marcaado para o próximo do
omingo, dia 11.11, às 17
7h,
para uma
u converrsa sobre o Livro
L
de Danniel.
FLOR
R E CANT
TO + JUV
VENTUDE DA ICI: No
próxim
mo domingo
o, dia 11.11, receberemos
r
s para um caffé e
para a celebração
o da manhã, o grupo Flo
or e Canto, tão
querid
do por nosssa comunid
dade pelos seus
s
enconttros
ecumênicos de forrmação. Eless ainda ficarão
o no período
o da
tarde com uma pro
rogramação conjunta
c
com nossos jovenns.
REUNIÃO DO CONSELH
HO DA ICI: O Conseelho
da IC
CI está convvovado por seu Presideente para uma
reuniião no próximo dominggo, 11.11, após
a
o culto da
manh
hã, às 12 h.

NO
OSSOS

PR
ROJETO
OS

Olá, pessoal! Como muuitos
sabem
m, o CREI também
t
so
ofreu
perdaas na invasão
o do prédio que
compartilham
mos com a ICI. Mas,, desde enntão,
teemos sido agraciados com muitaas doações que
encheram
e
no
ossos coraçõ
ões de alegriia! Se você quer
q
conhecer meelhor o trabalho de no
ossa crechee ou
pretende
p
ser um doador, entre em co
ontato conossco!
2522-5015
2
, 977517-7389 (W
WhatsApp), cre
eirj@hotmail.com
CE
ELEBRAÇÃ
ÃO DE P
POSSE PA
ASTORAL: No
do
omingo 02.12, no cultto da noitee, celebrareemos
jun
ntos em mútuo
m
regozzijo a possse do Pr Bruno
B
Oliiveira como
o pastor tituular de nossa comunid
dade.
Naa ocasião, taambém receeberemos o querido Pr Luiz
Lonnguini que nos
n trará suaa reflexão insspiradora.
AG
GRADECIM
MENTO: G
Graças à geenerosidadee de
no
ossa queridaa comunidad
de já conseeguimos adq
quirir
um
m novo miccrofone, um
m violão e um notebook.
Ain
nda há itenns que precisam ser adquiridos
a
para
reccuperarmoss nossa capacidade de serviço
o à
co
omunidade. Quem
Q
quiseer contribuir neste esfo
orço,
po
ode procurarr os pastorees ou a teoso
ouraria.
AN
NIVERSAR
RIANTES D
DA SEMAN
NA: 04.11 Anna
Lu
uz Florenzanno de Almeida 09.11 Carlos
C
Fernandes
Fu
uentes Arraújo, Elizzabeth Saarmento Costa
C
10
0.11 Nina Sichanel
S
Maartins Chavarry. A tod
dos e
tod
das, um abrraço carinh
hoso da ICI!!
LIT
TURGIA E EVANGELH
E
HO DO PRÓ
ÓXIMO
DO
OMINGO: 31º
3 Domingo do Tempo Comum:
C
Maarcos 12.38-4
44. (cor: verd
de)
• ESCALA D
DOMINICA
AL •
manhã Ânge
ela Amaral
Classe m
Juvenil nnoite
Samu
uel de Páduaa
HOJE
m
manhã Elisaabete
Diaconia
nnoite
Dimas
manhã Ânge
ela Amaral
Classe m
Juvenil nnoite
Victo
or Siqueira
PRÓXIMO
P
DOMINGO
D
m
manhã Izabe
el
Diaconia
nnoite
Albeerto

CREI • Centro dee Recuperação
o Infantil ......................................... Victor Siqueira
CAP
PSI • Atendimeento Psicológico e Psicanalíítico ......................... Rute PPerandini e Ceccília Lessa
ICI no
n Vidigal .................................................................................. Pr. Sam
muel de Páduaa e Alouysio Chhaves
Projeeto Cesta Bássica ....................................................................... Pr. Sam
muel de Páduaa
Bazaar Permanentee da ICI................................................................. Ângelaa Amaral

Se
e você deseja
a conhecer ou
o apoiar de modo específico os nosso
os projetos, procure pelo
os respectivo
os responsávveis
o entre em contato com
ou
m a Secretarria da Igreja. Sua particip
pação e doaçções serão se
empre muito
o bem vindass!

NO
OSSOS

HO
ORÁRIIOS

Celeebrações dominicais ........................... 10h
h30 e 19h
Classse Paul Tillich ..................................... 18h
h30 (2a feira)
Meditação Cristã ..................................... 18h
h30 (4a feira) ........................ Líder: Alouyssio Chaves
Ensaaio do Coro Myrza
M
Wanderrley ......... 17h
h (domingo)........................... Regente: Biaanca Malafaia

