
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  ......................... 10h30e 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 

 

TEOLOGIA DA MALANDRAGEM? Será justamente 

esse o tema da nossa conversa de amanhã na Classe 

Paul Tillich com o lançamento do último livro de nosso 

querido amigo Alexandre Cabral, professor e pastor. 

Amanhã também encerraremos as atividades da classe 

neste ano de 2019. Não perca! Horário: 18h30. Mais 

um motivo para estarmos juntos nesse fim de ano. 

Venha e traga amigos! 
 

 

CONTRIBUIÇÃO AO FLÁVIO: Na entrada do 

templo, à direita, é possível visualizar a caixinha de natal 

do nosso querido Flávio, que com tanta atenção e 

carinho nos atende durante todo ano. 
 

CELEBRAÇÃO DE NATAL: Nossa tradicional cantata 

de Natal com o coro Myrza Wanderley será no dia 

22.12. Marque em sua agenda e convide amigos e 

familiares. Após a celebração teremos uma recepção. 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Rev. Bruno 

convoca todos os presbíteros e presbíteras para uma 

reunião amanhã, às 20h. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, reunião 

deoração, às 15h, aqui na ICI. 
 

Olá, pessoal! Últimos dias com muito 

agito e animação no CREI antes das 

férias. Nossas crianças receberam um 

belíssimo café da manhã nessa 6ª feira doado pelo Sr. 

João, amigo do CREI. Após, a apresentação da peça 

natalina dos nossos amigos da Companhia do Teatro 

Vannucci. E sabe quem apareceu? O bom velhinho, 

Papai Noel, com presentes para todas as crianças. O 

espírito Natalino invadiu nossa instituição e é com essa 

mesma sensação que desejamos a todos da ICI um Feliz 

Natal e um Próspero Ano Novo! 
 

 
 

Se você deseja conhecer melhor e participar de nossa 

creche, entre em contato conosco e vamos juntos 

trabalhar para continuar oferecendo uma educação de 

qualidade. Contatos: 97517-7389 (Nágila– Diretora 

pedagógica) 99163-3608 (Victor – Presidente). 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 3º Domingo do Advento: Mateus 

1.18-25 (cor: azul). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 15.12 Jether 

Pereira Ramalho, Maria Luiza de Mello e Souza 17.12 

Amaury Costa 18.12 Nina Sulamita Maatouk, Rigoberto 

Santos de Moraes 20.12 Iago Sichinel Martins Chávarry, 

Maria Teresa Guilhon Macieira de Barros. A todos e 

todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Elisabete 

noite Alouysio 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Samira 

noite Dimas 

 


