
Notas Importantes 
 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
Projeto Cesta 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! 

 

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 

 

EM QUE CREMOS? Cremos no caráter integral da 
ação libertadora da Igreja no mundo, que não consiste 
apenas na conversão dos indivíduos, mas 
também na transformação da sociedade 
e de todas as instituições políticas, 
econômicas e culturais de acordo com a 
vontade de Deus para com os homens. 
——————————————————————— 
 

VIOLÕES DO VIDIGAL: Na celebração de hoje pela 
manhã recebemos com muita alegria os alunos e alunas 
de violão do Vidigal. Sejam todos bem vindos! 
 

CELEBRAÇÃO LITERÁRIA: Hoje, dia 09, à noite 
nossa celebração do 2º Domingo do Advento contará com 
a presença do querido pastor e amigo Alexandre Marques 
Cabral a quem agradecemos imensamente. Na ocasião, 
ele nos aquecerá os corações com a reflexão e o 
lançamento de mais um de seus livros: Cartografias do 
Luto, A-deus Jonas Rezende. Participe deste momento tão 
especial para nossa comunidade onde poderemos fazer 
ecoar na nossa vivência a nossa filiação à teologia do 
nosso saudoso pastor emérito.  
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 10, teremos 
nosso 5º encontro de leitura e reflexão coletiva sobre o 
livro Deus Fora do Espelho, do Pr. Jonas Rezende, nosso 
saudoso pastor emérito. O foco será o 5º capítulo, O 
Bem e o Mal. Horário: 18h30. 
 

CELEBRAÇÃO ESPECIAL DE NATAL: No próximo 
domingo, dia 16, à noite, 3º Domingo do Avento, nossa 
liturgia contará com o brilho especial da participação do 
nosso Coro Myrza Wanderley com a apresentação da 
cantata Paz aos homens bons. Será uma excelente 
oportunidade para você trazer seus amigos e familiares 
para conhecer nossa comunidade. 
 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO: No 
próximo domingo, dia 16, à noite, após a celebração, 
comemoraremos juntos o ano de 2018. Aqueles que 
puderem contribuir, por favor procurem o Wellington 
Bonzi. Jantar com cerveja: R$ 50,00. Jantar com bebidas não 
alcoólicas: R$ 30,00. Se puder contribuir com outro valor, 
também não há problema. Gostaríamos de contar com a 
presença de todos nesse momento tão especial para a 
nossa comunidade. 

Olá, pessoal! No último sábado, 
01.12, o CREI realizou a 3ª Festa Afro-
indígena. Tudo foi muito bonito! 

Tivemos apresentações de danças e músicas da cultura 
africana e também a presença de índios da Aldeia Maracanã 
com suas danças, músicas e artesanato. Por fim, 
terminamos o dia com uma deliciosa feijoada feita pela 
nossa diretora, Nágila!  

 
 

CONTRIBUIÇÃO AO FLAVIO: Na entrada do templo, à 
direita, é possível visualizar a caixinha de Natal do nosso 
querido Flavio, que com tanta atenção e carinho nos 
atende durante todo ano. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 10.12 Pedro 
Vidal Amorim 12.12 Luana Gouvêa da Costa, Lucas 
Gouvêa da Costa 14.12 Jakler Nichele Nunes 15.12 
Jether Pereira Ramalho, Maria Luiza de Mello e Souza. A 
todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: 3º Domingo do Advento: Lc 3.7-18 
(cor: azul) 

 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Victor Siqueira 

Diaconia 
manhã Izabel 
noite Alberto 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Ricardo Florentino 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Alouysio 

 


