
NOTAS IMPORTANTES 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã retorna normalmente a classe Paul Tillich às 18:30h e logo após 

teremos o grupo de meditação liderado pelo Alouysio. 

UM HOMEM TORTURADO: NOS PASSOS DE FREI TITO - As jornalistas Leneide Duarte-Plon  e Clarisse 

Meireles estarão conosco  na classe Paul Tillich especial do dia 14 de julho, logo após a Copa do 

Mundo.  Ambas falarão do livro que escreveram sobre a vida de Frei Tito de Alencar, publicado 

recentemente pela Editora Civilização Brasileira.  Estará conosco também o sociólogo Ivo Lebauspin, 

que conviveu de perto com Frei Tito no Brasil no mosteiro dos dominicanos em São Paulo.  Anote em 

sua agenda: 14 de julho, às 18:30h. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da próxima quarta-feira, dia 2 de julho será na 

residência de Vilma Hamacher. O endereço: Av. Delfim Moreira, 12 apto 301 – Leblon. O horário: 

15:00h.  Participem! 

VIDIGAL – Nosso pastor Leonardo estará dirigindo os trabalhos em Ipanema na ausência do pastor 

Edson e por isto não teremos a Eucaristia no Vidigal.  No lugar da Eucaristia teremos a Meditação.  A 

ação social também será realizada a partir de 8:00h com o diácono Aloysio. 

ESPAÇO VIDIGAL:  um novo passo dado por nossa igreja será a utilização de nosso espaço para a 

prática do voluntariado. Inicialmente, com base em nossa experiência na comunidade do Vidigal, 

detectamos a necessidade de orientação jurídica para àquelas pessoas. Tratar-se-ia então de, em 

um dia da semana, preferencialmente à noite, montarmos um serviço de atendimento com 

orientação jurídica para a comunidade. Seria algo planejado e agendado anteriormente. O 

voluntário, advogado, atenderia somente às pessoas agendadas. Pensamos, à principio, em três a 

cinco atendimentos por semana. Contamos com a ajuda dos irmãos para realizarmos essa pequena 

ajuda! 

AGRADECIMENTOS – Agradecemos a todos que colaboraram para a linda festa dos cinquenta anos 

do pastor Edson.  Tivemos momentos de muita alegria e beleza. Na celebração pudemos contar com 

a presença do pastor Jonas que nos trouxe a mensagem, do Coro com suas belas vozes, sob a 

regência de Bianca Malafaia, de Miriam Guimarães fazendo um solo e os jovens Gabriela Fidelis 

Ferreira e o  pastor Bruno Dias de Oliveira que fizeram uma bela homenagem cantada. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 30: Edith Emerick Marchon; dia 01.07: Pedro Temporal Carijó, 

Sabrina Alvernaz Silva Cabral; dia 02: Bruno Florentino Miguez de Mello; dia 03: Luisa Mello Mattos 

de Castro Costa; dia 05: Isabela Marchon.  Parabéns a todos os aniversariantes. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: Marcelo; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 


