
NOTAS IMPORTANTES 
 
NASCIMENTO – No dia 05 de julho 

nasceu Lucas, filho do nosso pastor 

Leonardo Amorim e Gisele Vidal Amorim.  

Aguardado ansiosamente por todos nós, o 

pequeno Lucas vem iluminar mais ainda a 

nossa pequena comunidade.  Unimo-nos ao 

Leo e Gisele neste lindo canto de louvor ao 

Deus maravilhoso que faz novas todas as 

coisas, que recomeça o seu processo criador 

a cada dia.  O pequeno Lucas nasceu, o 

mundo tornou a começar! Bendito seja o 

Deus Emanuel.  No mural, confira a foto do 

nosso lindo menino. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A próxima 

reunião de oração será na residência de 

Vilma Hamacher, Av. Delfim Moreira, 12 

apto 301 – Leblon. Horário: 15:00h. Na 

ocasião celebraremos o aniversário da nossa 

querida Vilma.  

 

ESCOLA BIBLICA DE FÉRIAS - O 

depto infantil da ICI convoca todas as 

crianças para uma linda escola bíblica de 

férias que terá como tema: Uma viagem 

pelo Antigo Testamento.  O evento vem 

sendo preparado com muito carinho e será 

uma aventura inesquecível na vida dos 

nossos pequenos.  Além do seu filho, da sua 

filha, dos netos, enteados, convide também 

outras crianças, vizinhas, coleguinhas de 

escola dos filhos e etc. Vamos oferecer esse 

lindo presente no mês das férias. Atenção 

para as datas e horários: 29, 30 e 31 de 

julho.  Sexta e sábado: 14 às 17h; Domingo: 

17h às 20:30h.   

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é 

dia de classe Paul Tillich, às 18:30h. O 

tema: A experiência de Deus em Soren 

Kierkegaard.  A aula será ministrada pelo 

teólogo e filósofo Eduardo da Silveira 

Campos.  Não perca! 

 

MANTO ESTRELADO - É o título do 

belíssimo livro de poesias da nossa querida 

Lêda Maia, do departamento infantil da ICI.  

O livro está sendo vendido ao preço de 10 

reais e toda a renda revertida para os 

projetos ligados ao departamento infantil. 

Vamos participar! Presenteie os seus 

amigos.  O livro pode ser adquirido com os 

diáconos de plantão.  

 

CONTRIBUIÇÕES À ICI – No mês de 

junho houve uma queda nas ofertas e 

dízimos endereçados à ICI, o que trouxe 

dificuldade ao nosso orçamento. 

Atualizemos imediatamente nossas 

contribuições! Que nossa participação na 

vida da Igreja, incluindo nossas ofertas e 

dízimos, seja constante e prioritária. 

Àqueles e aquelas que preferirem fazer a 

sua contribuição por via bancária, devem 

trazer o comprovante de depósito, 

colocando-o no envelope amarelo e 

entregando no momento do ofertório. Os 

dados bancários: Banco Bradesco, ag. 213-

5, conta corrente: 58922-5, CNPJ: 

30.124.747/0001-12.    

 

NOSSAS ORAÇÕES – Continuemos 

orando por Pamela e Fabio. Oremos pelo 

Dr. Peter Spiegel, recuperando-se de um 

quadro de pneumonia. Oremos também por 

Jether e Lucilia, recuperando-se das 

seqüelas deixadas por um atropelamento 

sofrido no inicio do mês passado. Nosso 

irmão Arthur Carijó continua evoluindo no 

seu quadro de saúde. Continuemos orando 

por nosso querido presbítero.  Nossas 

preces sejam dirigidas ao Pai também pela 

saúde da nossa presbítera emérita, Lyllian 

Boaventura. Orai sem cessar! 

  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Vilma Hamacher, Peter Spiegel; dia 

13: Guilherme Marchon; dia 14: Renato R. 

Bello.  A ICI parabeniza os aniversariantes 

e pede a Deus que lhes estenda as suas 

bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Rute. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 

– Gn 28.10-19ª, Sl 139.1-12, 23-24, Rm 

8.12-25, Mt 13.24-30,36-43. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 


