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CLASSE
PAUL
TILLICH:
Amanhã,
dia 20, o Prof. Jakler Nichele conduz o 5º encontro
do curso Profecia: a Espiritualidade da Vida
Concreta. Baseado numa leitura ecumênica e
contemporânea dos Profetas Menores da Bíblia, o
curso dialoga com o tema do Encontro da ICI no
Hotel São Moritz em agosto. Se você quiser
conversar e conhecer um pouco mais da Bíblia,
além de se preparar para o Encontro, aproveite a
oportunidade. Horário: 18h30.
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CREI | CONSELHO CONSULTIVO: O Conselho
Consultivo do CREI está convocado por sua
presidente, Eni Almada Mendes para uma reunião,
amanhã, às 18h.
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ENCONTRO SÃO MORITZ: Está chegando o
nosso tão aguardado encontro anual no Hotel
Fazenda São Moritz: dias 24 a 26 de agosto.
Estamos cheios de expectativas! O tema este ano
será “Que gritem os profetas! Que falem os
poetas!” – um encontro com a profecia e poesia
que nos convida a revisitar as origens de nossa
comunidade. Na 6ª feira à noite teremos um show
e no sábado teremos uma festa country. Serão
momentos valiosos de reflexão, diversão e afetos!
Valores: Solteiro .....................................R$ 580,00
Apto duplo por pessoa............................R$ 420,00
Apto tripo ou quádruplo por pessoa.........R$ 380,00
INSCRIÇÃO: R$ 35,00
Forma de pagamento: no cartão ou cheque prédatado. Cortesia para 2 crianças de até 12 anos no
mesmo quarto dos pais.
Solicitamos a todos os inscritos que ainda não
efetuaram o pagamento da inscrição que o façam
se possível hoje, sem falta. Garanta sua vaga!
Última chamada!
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CAPSI: Nossa igreja disponibiliza à comunidade
atendimentos em psicoterapia, com Cecília Lessa,
e em psicanálise, com Rute Perandini, em preço
social. Os interessados podem ligar para o
telefone da igreja 2287-8144 e marcar triagem
com nossa secretária Lucilene.
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CONGRESSO SOTIERJ: O Pr. Bruno Oliveira
participará, na próxima 6ª feira, da Jornada de
Psicologia do Congresso da Sociedade de Terapia
Intensiva do RJ, palestrando sobre o tema
“Desafios na Integração dos cuidados paliativos em
UTI: Espiritualidade”.
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 20.08
Lindomar Cavalcante da Silva 23.08 Zildete
Queiroz 24.08 Paulo Dannemann. A todos e
todas, um abraço carinhoso da ICI!
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LITURGIA

PRÓXIMO DOMINGO: 19º Domingo do Tempo
Comum: João 6.56-69 • 1 Reis 8.1,6,10-11,22-30,
41-43 • Salmos 34.15-22; 84 • Josué 24.1-2a,1418 • Efésios 6.10-20
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