
NOTAS IMPORTANTES 

 
LEONARDO BOFF NA ICI - No primeiro domingo do mês de julho, no culto da manhã,  

receberemos a visita do nosso querido teólogo Leonardo Boff. Logo após o culto haverá o 

lançamento do DVD ‘As quatro ecologias”, um lindo trabalho no qual Leonardo  amplia o conceito 

ecológico, com um pungente convite a uma transformação profunda de todas as nossas relações.  

Portanto, dia 06, culto da manhã. Traga um(a) convidado(a).  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Na próxima terça-feira a classe Paul Tillich dará continuidade a 

atividades. Voltaremos ao tema bíblico, desta vez estudando o mais recente livro da teóloga Karen 

Armstrong: A Bíblia, publicado pela Jorge Zahar.  Participe! Traga convidados. Repartamos as 

bênçãos do Pai. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO – Confirmada para o primeira terça-feira do mês de julho, dia 

primeiro.  Todos os presbíteros e presbíteras estão convocados.  

 

FALECIMENTO -  Faleceu no ultimo dia 17 de junho a irmã Eunice da Silva Pereira   (esposa de 

Ezequias). A ICI manifesta o seu carinho e amor a todos os familiares enlutados e roga a Deus a 

maravilhosa graça sobre todos e todas. 

 

NOSSAS ORAÇÕES -  Oremos por nossos queridos Victor Valla, Delmar (recuperando-se de 

cirurgia neurológica), Cauê ( filho de Luiz Dietrich e Maristela), Edgar de Souza Nogueira, Elisete 

Pires dos Santos.  Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: José Luiz Torres Mena Barreto; dia 23: Christovam 

de Oliveira Araújo Filho; dia 24: Joana Grottera;  dia 25: Mariana Henrique Gomes Pinto, 

Casimira Fernandes da Silva;  dia 26: Gustavo Imbuzeiro Duarte Bodstein;  dia 28: Lizette de 

Ávila Pinhão.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas 

bênçãos. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DA CASA DA EUNICE – Na próxima quarta-feira, às 15:00h as 

mulheres da ICI se reúnem para momentos de oração e confraternização na casa da Eunice. O 

endereço: rua Francisco Otaviano, 23/201-Bl. 1 – Copacabana. 

 

OBJETOS ESQUECIDOS NO HOTEL SÃO MORITZ (último aviso) - Por ocasião do 

encontro no Hotel São Moritz vários objetos foram esquecidos.  Quem esqueceu alguma coisa 

procurar na secretaria da ICI.   

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; noite: Liliane e Paulo Edson; Próximo domingo: 

manhã:  Lya; noite: Mariana e Marcelo. 

 

POSSE DOS DIÁCONOS  (nova mudança) – Em virtude da vinda do teólogo Leonardo Boff na 

ICI no mesmo dia em que estava marcada a posse da nova junta diaconal, a mesma foi transferida 

para o domingo seguinte, dia 13 no culto da noite.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 22.1-14, 

Salmo 13, Romanos 6.12-23, Mateus 10.40-42. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h 

 


