
Notas Importantes 
 

NOSSOS 

PROJETOS 

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! 

NOSSOS 

HORÁRIOS 

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 

 

CAMPANHA JANEIRO BRANCO: Durante o mês 
de janeiro, a campanha dedica-se a colocar os temas 
da Saúde Mental em máxima evidência no mundo em 
nome da prevenção ao adoecimento emocional da 
humanidade. Desta forma, a campanha convida as 
pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o 
propósito das suas vidas, a qualidade dos seus 
relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si 
mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre os 
seus comportamentos. Importa, assim, recordar que o 
sentido mais existencial do termo salvação liga-se à 
saúde. Justamente por isso, em nossa igreja 
desenvolve-se um relevante trabalho de atendimento 
à comunidade voltado à psicoterapia e coordenado 
pelas queridas Rute Perandini e Cecília Lessa. Caso 
conheça alguém que tenha interesse de ser atendido 
pela equipe, ligue para a Secretaria da ICI para agendar 
a entrevista inicial. 
 

CLASSE PAUL TILLICH • FEVEREIRO: Para abrir 
o ano, o Pr. Alexandre Cabral nos oferecerá, em 4 
encontros, às 2as, a partir do dia 04.02, o curso 
Filosofia e Teologia Latinoamericanas: pensamentos 
descoloniais. Agende para não perder e convide seus 
amigos interessados no tema. Imperdível! 
 

 
 
 
 
 

Olá, pessoal! Ainda estamos 

curtindo nossas merecidas férias. 

Mas, no próximo mês voltaremos 

com tudo. Enquanto não voltamos, vocês podem 

acessar a página do CREI no Facebook. Ela se chama 

“CREI Ipanema”. Lá, vocês podem ver tudo o que 

aconteceu no ano de 2018. Desde atividades de 

nossas crianças até nossos eventos e festas. Curtindo 

esta mesma página do Facebook, você também 

poderá acompanhar as atividades do ano letivo que se 

iniciará em breve. Até mais! Entre em contato: Victor 

98163-3608, Nágila 97517-7389 (Whatsapp) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 27.01 Antonia 

Maciel Soares da Silva e Carolina de Barros Costa 

28.01 Fabricio Zavarise Correia e Sandra da Silva 

Perreira 30.01 Fernando Diniz Mundim 31.01 Gabriela 

Maria Fidelis Ferreira 01.02 Celso Marcos Vieira de 

Souza. A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 4º Domingo do Tempo Comum: 

Lc 4.21-30 (cor: verde) 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Recesso 
noite Recesso 

Diaconia 
manhã Samira 
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Cíntia Teles 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Dimas 

 


