
Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, na Classe Paul 

Tillich, teremos o 2º dos 3 encontros do curso 

Espiritualidade e Saúde, conduzido pelo nosso Pr. 

Bruno Oliveira. O curso é uma oportunidade fantástica 

para conhecermos uma abordagem moderna e 

integradora do cuidado. Venha participe e traga 

amigos! Horário: 18h30. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, 

teremos reunião de oração, às 15h, aqui na ICI. 

Participe! E, se puder, traga uma lata de leite para as 

crianças do Vidigal. 

 

ENCONTRO SÃO MORITZ: Já estamos nos 

preparando para o tão aguardado encontro anual da 

ICI no Hotel Fazenda São Moritz! Separe na sua 

agenda o final de semana dos dias 24 a 26 de agosto. 

e os valores são os seguintes: 

R$ 580,00: solteiro 

R$ 420,00: por pessoa em apto duplo 

R$ 380,00: por pessoa em apto triplo ou quádruplo 

Inscrição: R$ 35,00 

Cortesia para 2 crianças de até 12 anos no mesmo 

quarto dos pais. 

Forma de pagamento: 3x no cartão ou cheques pré-

datados (junho a agosto). Garanta sua vaga e faça logo 

sua reserva. Procure nossa irmã Rute Perandini. 

 

AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL: O projeto visa 

promover a integração digital do cidadão da 3ª idade 

por meio do uso de smartphones, não necessitando 

que o mesmo apresente habilidade prévia nesss tipo 

de aparelho. O método utilizado nas aulas foi 

desenvolvido especificamente para essa faixa etária. 

Além de contribuir para o aprendizado das 

ferramentas digitais, a participação também promovve 

a integração social e bem estar mental, que refletem 

na melhoria da qualidade de vida. Para participar 

entre em contato com o Prof. Rogério Nunes: (21) 

99805-5445. 

 

BONECAS DE PROPÓSITO: O projeto, existente 

desde 2014, tem o objetivo de confeccionar bonecas 

e bonecos terapêuticos de pano para contribuir com a 

humanização do tratamento infantil de doenças 

severas. Os brinquedos produzidos são doados para 

hospitais e instituições médicas, que se encarregam de 

direcionar para as crianças. Se você quiser conhecer 

mais sobre o projeto, visite a página na internet 

www.bonecasdeproposito.com.br. Se quiser saber 

como pode participar, procure nossa irmã Miriam. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 11.06 Bruno 

Cabús Marchon 12.06 Nelusha Ribeiro Silva de 

Araújo 15.06 Vera Gilda de Azevedo Araújo 16.06 

Layse Maria Guimarães Grisolli da Costa, Pietro de 

Loester Bertola Gonçalves. A todos e todas, um 

abraço carinhoso da ICI! 

 

LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO 

PRÓXIMO DOMINGO: 10º Domingo do Tempo 

Comum: Salmo 92.1-4,12-15; Marcos 4.26-34; ll 

Coríntios 5.6-17; Gênesis 3.8-15; Ezequiel 17.22-24; 

1Samuel 15.34-16.13; Salmo 20. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Elisabete (manhã), Dimas (noite) 

Próximo domingo: Isabel (manhã), Alouysio (noite) 

 


