
NOTAS IMPORTANTES 

 
ALMOÇO BENEFICENTE DO CREI – 

A diretoria do CREI agradece a todos que 

ajudaram no almoço, especialmente à 

coordenadora Zildete pelos pratos tão 

saborosos e todos que tornaram possível 

este momento de confraternização.  O 

almoço teve um rendimento de R$ 

2.210,00.   

 

VIGÍLIA NA CANDELÁRIA – A 

Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio 

de Janeiro em parceria com o Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente e 

diversas instituições que atuam em favor 

dos direitos humanos promoveu no último 

dia 22 de julho, quinta- feira, uma Vigília 

em frente à Igreja da Candelária, no centro 

da cidade, para marcar os 17 anos da 

tragédia que ficou conhecida como 

“Chacina da Candelária”, onde  8 crianças 

foram brutalmente assassinadas. Vários 

líderes religiosos estiveram presentes à 

vigília, incluindo padres e pastores entre os 

quais Mozart Noronha, Jimmy Sudário, e 

nosso pastor Edson Fernando.  

 

MURAL RENOVADO - O novo mural da 

ICI já está pronto.  Os interessados em 

afixar no mesmo algum material devem 

comunicar à diaconisa Tereza Pereira, que a 

partir de agora, está responsável por esse 

importante meio de comunicação da nossa 

Igreja.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é 

dia de classe Paul Tillich. Continuaremos 

discutindo o capítulo 4 do livro “A casa da 

teologia”. Logo a seguir nossa querida 

Graça nos dirige no momento de meditação 

hesicaste.  

 

SOCIEDADE DE TEOLOGIA E 

CIÊNCIAS DA RELIGIÃO – “Religiões 

e paz mundial”  foi o tema do 23º 

Congresso Internacional da Sociedade de 

Teologia e Ciências da Religião (Soter), 

que se reúniu de 12 a 15 de julho na 

Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC-MG), na capital mineira.  

Foi também a ocasião de celebrar os 25 

anos desta entidade que reúne teólogos/as e 

cientistas da religião - dos quais 370 

participaram do Congresso - atuando em 

diversos cursos em universidades e escolas 

confessionais de igrejas cristãs brasileiras.  

 

CONTRIBUIÇÕES À IGREJA - 

Continua o desafio de contribuirmos à 

Igreja que tanto amamos com mais 

regularidade. Não importa a quantia, o 

importante é que seja ofertada 

sistematicamente, mês a mês. Vamos 

melhorar nossa base de arrecadação? Entre 

nessa roda com a gente.   Do pouco de cada 

um, reuniremos o necessário para 

honrarmos nossos compromissos 

financeiros como parte do nosso 

testemunho neste bairro, com absoluta 

transparência como tem sido nesses mais de 

quarenta anos de presença da ICI nesta 

cidade maravilhosa. Aqueles que quiserem 

depositar sua contribuição diretamente na 

conta da Igreja podem fazê-lo: Banco 

Brandesco, Ag. 213-5, cc/ 58922-5; CNPJ: 

30.124.747/0001-12. 

 

CREI EM RECESSO – Durante esta 

semana o CREI estará em recesso devendo 

retomar as atividades na 2ª. feira, dia 2 de 

agosto. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Liana Marchon; dia 26: Maria da 

Penha Mello Ferrari; dia 27: Maria Neide 

Ferreira Leite; dia 28: Rosana Montenegro 

Martins da Silva, Ângela do Nascimento 

Carvalho; dia 29: Flávia de Macedo 

Amaral Lopes, Fátima Maria Mendes 

Nogueira;  dia 30: Ana Julia Mures Esteves 

Lopes.  A ICI parabeniza os aniversariantes 

e pede a Deus que a todos estenda as suas 

bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana; 

Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Mariana e Eliezer. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – 

Por favor desligue o celular antes mesmo de 

entrar no templo.  Use os momentos que 

antecedem o culto para reflexão e evite 

ficar conversando no momento do prelúdio. 

 


