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

 

SEU CAMINHO A GANHAR (Luís Wagner) 
 

Certo dia, o amor  
Plantou uma luz aqui no meio de nós,  
A qual virou nossos rumos e mudou os conceitos 
De um jeitos veloz 
 

Ligou os sonhos na terra e no ar, 
Veio regar a flor 
De raro olor, 
Dom de se doar  
 

Estivemos sempre juntos a ti, 
Aprendendo a te ensinar, 
Mistérios do agora e de eras atrás, 
Coisas que jamais soubemos, 
É Cristo que traz 
 

Seu caminho a ganhar 
Vai acelerar bem antes que possa olhar 
E os traços que andar 
No hall da mente dos outros  
É que vão ficar 
 

Dores, delícias, mil cores virão 
Pra que você se dê  
A se conhecer, 
Ciranda do viver 
 

Sei, você verá que existir  
Vai ser como se tecer  
Com fios e veias de não e de sim 
Nas agulhas do fazer frente ao que lhe surgir 
 

Vamos cantar e chorar pra valer 
Numa viagem de fel e prazer  
Vamos errar pra poder entender 
Os trunfos e dramas de ser e não ser 
 

BATISMO: Hoje no culto da manhã, 

recebe as águas do batismo a pequena Elis 

da Silva Wagner Gomes, filha de Luís 

Gustavo Wagner Gomes e Ana Paula da 

Silva Wagner Gomes, sendo padrinhos 

Patrícia Wagner e Eurico Marchon. 
 

BIBLIOTECA E LIVROS À VENDA: Junto à porta de 

entrada, há uma estante de livros, que podem ser 

tomados por empréstimo, bastando anotar o nome no 

livro amarelo, ou adquiridos. Para mais informações, 

procure nossa querida Solange Roxo. 

Olá, pessoal! Se você deseja conhecer 

melhor e participar de nossa creche, 

entre em contato conosco. Vamos 

trabalhar juntos para continuar oferecendo uma 

educação de qualidade às nossas crianças. Contatos: 

97517-7389 (Nágila – Diretora pedagógica) 99163-

3608 (Victor – Presidente). 

 
CLASSE PAUL TILLICH: Nessa 2ª feira teremos aula 

normal na nossa Classe. O curso Redescobrindo o 

Pentateuco já vai para o seu 8º encontro. Em cada aula 

temos sido surpreendidos pelas possibilidades tão ricas e 

diversas do texto bíblico a partir de provocações 

inusitadas. Embarque nessa jornada. Horário: 18h30. 

 

DICA DE LEITURA: A mística do bem viver. Publicado 

pela Editora Senso é, de acordo com Frei Betto, “   

                                                  ssimos, e 

nos lanc a interrogac  o es e desafios pertinentes. Cada 

artigo reunido nesta coleta  nea nos oferece um rico 

conteu do em sabedoria, profundidade e utopia.” Vale à 

pena conferir. À venda em www.editorasenso.com. 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO: 

29º Domingo do Tempo Comum – Mês da Reforma 

Protestante: Jeremias 31.27-34; Gênesis 32.22-

31; II Timóteo 3.14,4.5; Salmo 121; Lucas 

18.1-8 (cor: vermelha) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 14.10 Tereza da 

Silva Brito 16.10 Raquel Telles Pinto 17.10 Gisele Vidal 

da Trindade Amorim, Mariana Siqueir Burlamaqui 19.10 

Carolina de Souza Rosa, Cláudia Márcia Rodrigues de 

Jesus, Lucia da Silva e Sousa. A todos e todas, um abraço 

carinhoso da ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Izabel 

noite Alberto 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Elisabete 
noite Aloysio 

 


