
 

NOTAS IMPORTANTES 
 
ICI EM AÇÃO – O Pastor Edson, no 

ultimo dia 16 de julho, proferiu palestra na 

UERJ sobre o tema “a dimensão 

antropológica e religiosa da religiosidade”.  

O evento foi dirigido a profissionais de 

saúde que trabalham na área dos cuidados 

paliativos.  

 

RECESSO DO CREI E DA 

SECRETARIA DA ICI – O CREI e a 

secretaria da ICI entram em recesso a partir 

de amanhã.  A secretaria da ICI voltará a 

funcionar a partir de 5ª.  feira e o CREI no 

próximo dia 1º de agosto – 2ª. feira.  Neste 

período algumas dependências do CREI 

estarão em obras. 

 

NÃO HAVERÁ CLASSE PAUL 

TILLICH AMANHÃ – Em virtude da 

dedetização do prédio e lavagem das caixas. 

Na segunda-feira, dia primeiro de agosto, 

retomamos nossos trabalhos com a 

interpretação do rabino Nilton Bonder dada 

ao texto bíblico de Números 22, conforme o 

livro O Sagrado.  

 

VOLUNTÁRIOS - O departamento 

infantil da ICI está precisando de nossa 

ajuda.  Na próxima sexta-feira terá início a 

Escola Bíblica de Férias da ICI.  Em virtude 

das obras que estarão acontecendo nas 

dependências do CREI, haverá a 

necessidade de fazermos uma pequena 

faxina nos espaços que abrigarão nossas 

crianças.  Portanto, alguém gostaria de se 

voluntariar para nos ajudar a deixar tudo 

limpinho para sexta-feira?  Os interessados 

devem comunicar-se com a Leda, ou um 

dos diáconos, no culto da manhã ou à noite. 

 

ANIVERSÁRIO DA ICI - Estamos 

finalizando os preparativos para as 

comemorações dos quarenta e oito anos da 

ICI no próximo mês.  Para o primeiro 

domingo de agosto, no culto da noite, já 

temos confirmada a presença do Reverendo 

André Mello, ministro da Igreja 

Presbiteriana de Copacabana, trazendo-nos 

a mensagem, acompanhado do Coral 

Haydéa Moraes. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – O encontro 

da próxima quarta-feira será na residência 

da Eunice Simões. O horário: 15:00h e o 

endereço: Rua Francisco Otaviano, 23 apto 

201 – Bl. 1 – Copacabana. Participem! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 25: Liana Marchon; dia 26: Maria da 

Penha Mello Ferrari, Maria Neide Ferreira 

Leite; dia 28: Ângela do Nascimento 

Carvalho; dia 29: Fátima Maria Mendes 

Nogueira, Flávia de Macedo Amaral Lopes; 

dia 30: Ana Julia Mures Esteves Lopes.  A 

ICI parabeniza as aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos.   

 

ESCOLA BIBLICA DE FÉRIAS - O 

departamento 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. 

 

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.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana; 

Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 


