
Notas Importantes 
 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
Projeto Cesta Básica ...................................................................... 
Bazar Permanente da ICI.............................................................. 

Victor Siqueira 
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 

 

Elter: delicadeza e vigor  
 

Hoje, terça-feira, 18 de junho. nosso dia amanheceu mais 
triste. Nosso querido Elter Dias Maciel. Nosso querido 
Elter foi para o coração do Pai de infinita bondade e 
misericórdia. Venceu as limitações do corpo para fulgurar 
na plenitude dos astros, na diáfana companhia do Mistério 
de amor.   
Elter, cuja inteligência formou e transformou tantas vidas: 
filhos, parentes, alunos, amigos. Nesses últimos me incluo. 
Que inteligência humilde, despojada de orgulhos e 
reconhecimentos! Que deleite sentar-se aos pés do nosso 
professor. Um misto de erudição e ternura, de vigor e 
delicadeza que dificilmente se encontra nas academias. 
Que privilégio ouvir suas palavras, degustar seus 
pensamentos, acompanhar os voos de sua mente  inquieta, 
perscrutadora e cortante. Nunca saí ileso a uma conversa 
com Elter Maciel. Tantas estórias eu poderia contar para 
expressar  sua transformadora presença na minha vida! 
Unido a Jonas Rezende, Sebastião Cunha, Lysaneas 
Maciel...  que a delicadeza e o vigor do nosso  grande 
professor e amigo nos ajude a encontrar aquela terna 
inteligência tão em falta nesse mundo embrutecido por 
ignorâncias e indelicadezas. Obrigado Elter! Obrigado 
amigo! 
                                        Rev. Edson Fernando de Almeida 
 

CULTO EM MEMÓRIA:  No  dia 07.07, no culto da 
manhã, estaremos celebrando a vida de nosso amado Elter 
Dias Maciel. 
 

JUNHO VERMELHO: Neste mês de junho, a campanha 
Junho Vermelho estimula a prática da doação de sangue. 
Se você tiver condições, engaje-se! Dos postos de 
atendimento da Hemorrede do Estado do Rio de Janeiro, 
o mais próximo da nossa igreja fica na Rua das Laranjeiras, 
374. As doações podem ser feitas de 2ª a 6ª de 8 às 14h. 
Mais informações: (21) 3037-2215/2285-3344. 
 
 

NOSSO PASTOR EMÉRITO: O Rev. Edson Fernando, 
se encontra viajando juntamente com sua família no estado 
de SP, onde foi comemorar seu aniversário. Oremos para 
que seja um tempo de alegria e pelo regresso. 
 
 

NOSSO REVERENDO BRUNO: Na próxima 3ª feira o 
Rev Bruno ministrará uma aula na FIOCRUZ em uma pós 
graduação em Cuidados Paliativos oferecida por essa 
renomada instituição. No sábado será um dos preletores 
de um simpósio de cuidados paliativos no hospital Pasteur. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã teremos o 2º 
encontro do curso na Classe Paul Tillich: Psicanálise e 
Religião – diálogos a partir de Freud, Pfister e Lacan com o 
professor Bruno Albuquerque, doutorando em Ciêncas da 
Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. O curso 
terá mais 2 encontros sem interrupções. O curso que 
vínhamos realizando, Redescobrindo o Pentateuco, 
conduzido pelo Prof. Jakler Nichele fica momentaneamente 
interrompido, retornando logo após o curso do Bruno 
Albuquerque. Horário: começando às 18h30. Será mais 
uma oportunidade para estarmos e aprendermos juntos. 

 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Rev. Bruno, 
presidente do Conselho da ICI, convoca os presbíteros e  
presbíteras para uma reunião no próximo domingo 
30.06, às 20h, após a celebração da noite. 
 

ALMOÇO BENEFICENTE:  No dia 20.07, sábado, 
teremos um almoço preparado pelo nosso chef Jessé Bigois 
promovido pelo nosso Coro Myrza Wanderley com o 
objetivo de angariarmos recursos para a apresentação de 
aniversário da nossa querida igreja. "Pratos principais: Bobó 
de camarão e frango ao molho de mostarda e mel com 
buffet liberado". Marquem nas agendas!  
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: 11º Domingo do Tempo Comum: 
I Reis 19.15-16, 19-21; Gálatas 5.1,13-25; 
Sl 16;  Lc 9.51-62(cor litúrgica: verde) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 
24.06 Joana Grottera Petis Fernandes 25.06 Casimira 
Fernandes da Silva, Mariana Henrique Gomes Pinto e Pedro 
Terra Pereira Lima 26.06 glauciane Viana Pinto e Gustavo 
Imbuzeiro Duarte Bodestein 27.06 Luna Terra Noquele 
28.06 Cristina Campos Villaça, Lizete de Ávila Pinhão e 
Maria Luísa Miranda Fernandes. A todos e todas, um 
abraço carinhoso da ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Samuel Pádua 

Diaconia 
manhã Samira 
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Cintia Telles 

Diaconia 
manhã Teresa 
noite Alouysio 

 


