
NOTAS IMPORTANTES 

 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião 

de oração que quinzenalmente acontece 

na casa da tia Eunice, nesta próxima 

quarta-feira acontecerá residência do 

casal Vera/Arthur Carijó. Atenção para 

o endereço: Rua Marquês de Olinda, 61 

apto 507-Bl. 3.  Participem! 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã, 

às 18:30 pontualmente, é dia de classe 

Paul Tillich. Continuamos refletindo 

sobre o livro Jesus: aproximação 

histórica, de José Antonio Pagolla. 

CINQUENTENÁRIO DA ICI – No 

cinqüentenário da ICI estamos reunindo 

informações dessa história e você faz 

parte de vários capítulos. Gostaríamos 

de saber o que representa a ICI na sua 

história? Como você imagina os 

próximos 50 anos da ICI? Que seja só 

uma frase ou uma longa carta, seu 

depoimento é muito importante! Envie 

uma mensagem. Nosso e-mail: 

 icirio@uol.com.br. O prazo final para 

envio é o dia 30 de junho! 

GELADEIRA PARA O TERCEIRO 

ANDAR - Estamos precisando de uma 

geladeira para o terceiro andar, onde 

fica o pátio de recreação das crianças. 

Se alguém tiver uma em bom estado e 

queira doar, será muito vem vinda! 

 

RELIGIÕES POR DIREITOS - A 

participação de grupos religiosos na 

Conferência Internacional das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20) se dará na união 

de uma coalizão ecumênica e inter-

religiosa, com o objetivo de visibilizar a 

participação de organismos e expressões 

na Cúpula dos Povos, na Rio+20. O 

grupo vai se manifestar através de 

diversas atividades num espaço 

chamado "Religiões por Direitos", que 

integrará o território da Cúpula dos 

Povos, no Aterro do Flamengo, entre os 

dias 15 e 22 de junho. Ao final da tarde 

de 17 de junho, o território da Cúpula 

vai abrigar uma vigília na tenda 

principal do Espaço Religiões por 

Direitos (RbD). A proposta do encontro 

é promover os direitos humanos – uma 

das bandeiras da Cúpula – por meio das 

simbologias e expressões das diferentes 

tradições religiosas envolvidas na 

articulação RpD.É importante não 

confundir a Vigília com um ato 

religioso, apesar de ser organizada por 

religiosos. O momento é de comunhão 

de idéias e sentimentos para o mundo 

que nós queremos para as próximas 

gerações. Os principais elementos serão 

a terra, a água, o ar e o fogo. A partir do 

acolhimento destes elementos, haverá 

momentos de reflexão, celebração e de 

defesa dos direitos fundamentais das 

pessoas e da natureza [Fonte: 

www.cupuladospovos.org.br} 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

– dia 11: Bruno Cabús Marchon; dia 

12: Nelusha Fuentes Ribeiro Silva de 

Araújo; dia 13: Arthur Carrano de 

Moura Carijó; dia 15: Vera Gilda de 

Azevedo Araújo; dia 16: Pietro de 

Loester Bertola Gonçalves.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que a todos estenda as suas 

bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS DO 

PRÓXIMO DOMINGO – 1 Sm 15.34-

16.13, Sl 20, 2 Co 5.6-10 (11-13) 14-17, 

Mc 4.26-34. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 

manhã: Samira; noite: Marcelo; 

Próximo domingo: manhã: Izabel; 

noite: Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES ocorrem 

aos domingos às 10:30h e 19:00h.

http://mail.uol.com.br/compose?to=icirio@uol.com.br
http://www.religioespordireitos.blogspot.com.br/
http://www.cupuladospovos.org.br/


 

 

 

 

  

  
 


