
 

NO

PR

Se
o

NO

HO
 

EM Q
ação 
consi
tamb
socie
polític
acord
com o
———
 

DEU
Prof. 
Class
colet
Rezen
torno
Apro
ideias
orige
 
PROF
Se vo
nossa
do m
estan
princ
 
GRU
O gr
marca
para u
 
FLOR
próxim
para a
querid
ecum
tarde 
 
REU
da IC
reuni
manh
 

OSSOS 

ROJETO

e você deseja
ou entre em

OSSOS 

ORÁRI

QUE CREM
 libertado
ste apenas 
ém na 

edade e de
cas, econô
do com a v
os homens. 
——————

US FORA D
 Jakler Niche
se Paul Til
tiva do livro
nde. No pri
o do 1º ca
oveite a opo
s sobre esta

ens de nossa

FECIA • ESP
ocê perdeu 
a Classe Pa

material usad
nte de publica
ipal para com

PO DE EST
rupo, condu
ado para o 
uma conver

R E CANT
mo domingo
a celebração
do por nos
ênicos de for
 com uma pro

NIÃO DO
CI está conv
ião no próx
hã, às 12 h. 

OS 

CRE
CAP
ICI n
Proje
Baza

a conhecer o
 contato com

IOS 

Cele
Class
Med
Ensa

MOS? Crem
ora da Igre
 na conver
transform

e todas as 
micas e cu

vontade de 
 
—————

DO ESPEL
ele inicia a 
llich basead
o Deus Fora
imeiro enco
pítulo do li

ortunidade e
a obra que 

a comunidad

PIRITUALIDA
 algum enco
ul Tillich, ai
do. Basta pr
ações junto 
mpletar a sua

TUDO BÍB
uzido pelo P
próximo do

rsa sobre o L

TO + JUV
o, dia 11.11, r
o da manhã, 
ssa comunid
rmação. Eles

rogramação c

 CONSELH
vovado por 
imo doming

N

I • Centro de
PSI • Atendime
no Vidigal ......
eto Cesta Bás
ar Permanente

ou apoiar de 
m a Secretar

ebrações dom
se Paul Tillich
itação Cristã  

aio do Coro M

mos no carát
eja no mun
rsão dos in
ação da 
instituições 
ulturais de 
Deus para 

——————

HO: Aman
nova série 

da numa leit
a do Espelho
ontro, a con
vro: As Asa

e venha com
 tanto tem 
e. Horário: 

ADE DA VIDA
ontro do úl
inda há cóp
rocurar pelo
à porta de v
a coleção. 

BLICO DA J
Pr. Claudio, 
omingo, dia 
Livro de Dan

VENTUDE 
receberemos
o grupo Flo

dade pelos s
s ainda ficarão
conjunta com 

HO DA IC
 seu Preside
go, 11.11, a

Notas 

e Recuperação
ento Psicológ
......................

sica ................
e da ICI..........

 modo espec
ria da Igreja.

inicais  ...........
 .....................
 .....................

Myrza Wander

ter integral
ndo, que n
ndivíduos, m
 
 
 
 

——————

nhã, dia 05
de estudos 
tura e reflex
o, do Pr. Jon
nversa será 
as da Teolog
mpartilhar s
 a ver com
18h30. 

DA CONCRET
ltimo curso 

pias disponív
os impressos
vidro da entra

JUVENTUD
tem encon
11.11, às 17
niel.  

DA ICI: 
s para um caf
or e Canto, 
seus encont
o no período
 nossos joven

I: O Conse
ente para u
após o culto

 Impo

o Infantil ........
ico e Psicanalí
......................
.....................
......................

ífico os nosso
 Sua particip

................ 10h

................ 18h

................ 18h
rley  ......... 17h

 da 
não 
mas 

—— 

5, o 
 da 
xão 
nas 
em 
gia. 
uas 
 as 

TA: 
 da 
veis 
 na 
ada 

DE: 
tro 
7h, 

No 
fé e 
tão 

tros 
o da 
ns. 

elho 
ma 
 da 

c
te
e
c
p
2

 

CE
do
jun
Oli
Na
Lon

 

AG
no
um
Ain
rec
co
po
 

AN
Lu
Fu
10
tod
 

LIT
DO
Ma
 

P
D

ortante

......................
ítico ..............
.....................
......................
......................

os projetos, 
pação e doaç

h30 e 19h 
h30 (2a feira) 
h30 (4a feira) ..
h (domingo)....

ompartilham
emos sido 

encheram no
onhecer me

pretende ser 
2522-5015, 97

ELEBRAÇÃ
omingo 02.
ntos em m
iveira como
a ocasião, ta
nguini que n

GRADECIM
ossa querida
m novo mic
nda há iten
cuperarmos

omunidade. Q
ode procurar

NIVERSAR
uz Florenzan
uentes Ar
0.11 Nina S
das, um abr

TURGIA E E
OMINGO: 3
arcos 12.38-4

•

HOJE 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

es 

........... 

........... 
........... 
............ 
........... 

Victor 
Rute P
Pr. Sam
Pr. Sam
Ângela

 procure pelo
ções serão se

.....................
......................

Olá, 
sabem
perda

mos com a
agraciados 

ossos coraçõ
elhor o tra
 um doador, 
7517-7389 (W

ÃO DE P
12, no cult

mútuo regoz
o pastor titu
ambém rece
nos trará sua

MENTO: G
a comunidad
crofone, um
ns que pre
s nossa c
Quem quise
r os pastore

RIANTES D
no de Alme
raújo, Eliz
Sichanel Ma
raço carinh

EVANGELH
31º Domingo 
44. (cor: verd

• ESCALA D
Classe 
Juvenil 

m
n

Diaconia 
m
n

Classe 
Juvenil 

m
n

Diaconia 
m
n

 Siqueira 
Perandini e Cec
muel de Pádua
muel de Pádua
a Amaral 

os respectivo
empre muito

.  Líder: Alouys
.  Regente: Bia

pessoal! 
m, o CREI t
as na invasão
a ICI. Mas,
com muita

ões de alegri
balho de no
 entre em co

WhatsApp), cre

POSSE PA
to da noite
zijo a poss
ular de nos
eberemos o
a reflexão ins

Graças à ge
de já conse
m violão e 
cisam ser a
apacidade 
er contribui
es ou a teoso

DA SEMAN
ida 09.11 C

zabeth Sa
artins Chav
hoso da ICI!

HO DO PRÓ
 do Tempo C
de) 

DOMINICA
manhã Ânge
noite Samu
manhã Elisa
noite Dim
manhã Ânge
noite Victo
manhã Izabe
noite Albe

cília Lessa 
a e Alouysio Ch
a 

os responsáv
o bem vindas

sio Chaves 
anca Malafaia 

Como mu
também so

o do prédio 
, desde en
as doações 
ia! Se você q
ossa creche
ontato conos
eirj@hotmail.

ASTORAL: 
e, celebrare
se do Pr B
sa comunid

o querido Pr 
spiradora. 

enerosidade
eguimos adq
 um noteb
adquiridos 
de serviço

r neste esfo
ouraria. 

NA: 04.11 
Carlos Fern
armento C
arry. A tod
! 

ÓXIMO 
Comum: 

AL • 
ela Amaral 
uel de Pádua

abete 
as 
ela Amaral 
or Siqueira 
el 

erto 

haves 

veis  
s! 

uitos 
ofreu 
 que 
ntão, 

que 
quer 
e ou 
sco! 
com

No 
emos 
Bruno 
dade. 
 Luiz 

e de 
quirir 
ook. 
para 
o à 
orço, 

 Anna 
andes 
Costa  
dos e 

a 




