
NOTAS IMPORTANTES 

 

GRUPO PAUL TILLICH – Amanhã é dia 

do Grupo Paul Tillich. O Pastor Leonardo 

Amorim continuará sua exposição sobre os 

males psíquicos modernos à luz da 

psicanálise.  A aula começa pontualmente 

às 18:30h.  Todos são convidados. 

NOTA DE FALECIMENTO -   Com 

profunda tristeza comunicamos o 

falecimento da jovem Sumaya Farid Ismail 

, irmã de nossa querida diaconisa Samira 

Farid Ismail.   Um trágico acidente de carro, 

na cidade de Manaus, no Amazonas, cidade 

onde residia, tirou a vida de uma jovem 

brilhante, amorosa, que exalava uma 

profunda espiritualidade. Todas as vezes 

que vinha ao Rio, Sumaya fazia questão de 

vir à ICI. Participou de vários dos nossos 

encontros.  Unimo-nos a Samira e todos os 

seus familiares neste momento de tanta dor. 

Que o Espírito de Amor derrame seu 

bálsamo de consolo sobre todos.  

CINQUENTENÁRIO DA ICI -   O livro 

ICI: uma igreja sem paredes já está em 

fase de editoração. Será um belo trabalho 

composto por um vasto mosaico de olhares 

sobre a nossa ICI. A Bíblia do 

cinquentenário também está em fase de 

preparação. Nosso templo começou a 

receber uma nova pintura. Os bancos da 

Igreja foram envernizados. Um novo 

teclado está sendo adquirido para atender as 

demandas do coral. Tudo está sendo feito 

com muito carinho para a celebração de 

nosso jubileu de ouro. Obviamente que tudo 

isso implica  uma série de  despesas 

extraordinárias.  Uma oferta especial de sua 

parte será muito bem vinda neste mês de 

agosto. É  hora também de atualizarmos 

nossas contribuições à Igreja. Assim nossa 

Igreja poderá honrar todos os seus 

compromissos.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração da próxima quarta-feira será na 

residência da Miriam Guimarães.  O 

horário: 15:00h.  O endereço: Rua Barão da 

Torre, 620 apto 401 – Ipanema. 

PROJETO CESTA BÁSICA – Estamos 

precisando de todos os itens da cesta básica: 

arroz, feijão, açúcar, pó de café, óleo, leite 

em pó, fubá, aveia, sardinha ou atum, 

biscoitos, extrato de tomate.  A entrega é 

sábado próximo e os itens devem ser 

entregues até 3ª. Feira, data da organização 

das cestas. 

EVANGELICOS NA POLÍTICA -  

Confira, no mural ou pela internet, o artigo 

Rebanho não tão unânime,  da teóloga 

metodista Magali Cunha,  publicado no 

último domingo, no Caderno Aliás, no 

Jornal  O Estado de São Paulo. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impress

o,rebanho-nao-tao-unanime,907493,0.htm  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Isabela Gonçalves Vieira, Juliana 

Lôbo de Oliveira Maciel;  dia 07:  

Guilherme Schanner e Silva; dia 09: Laura 

Carijó Lucas, Elmo Mendes; dia 10: Pedro 

Camargo Roscio, Daniel Lobo de Oliveira 

Maciel; dia 11: Carlos Sant’Anna.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que a todos estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Marcelo. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 
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