Notas Importantes
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, na Classe Paul
Tillich, inicia o curso Espiritualidade e Saúde,
conduzido pelo nosso Pr. Bruno Oliveira. O curso será
desenvolvido em 3 encontros e será uma
oportunidade especial para conhecermos uma
abordagem moderna e integradora do cuidado. Venha
participe e traga amigos! Horário: 18h30 às 20h.
ENCONTRO SÃO MORITZ: Já estamos nos
preparando para o tão aguardado encontro anual da
ICI no Hotel Fazenda São Moritz! Separe na sua
agenda o final de semana dos dias 24 a 26 de agosto.
e os valores são os seguintes:
R$ 580,00: solteiro
R$ 420,00: por pessoa em apto duplo
R$ 380,00: por pessoa em apto triplo ou quádruplo
Inscrição: R$ 35,00
Cortesia para 2 crianças de até 12 anos no mesmo
quarto dos pais.
Forma de pagamento: 3x no cartão ou cheques prédatados (junho a agosto). Garanta sua vaga e faça logo
sua reserva. Procure nossa irmã Rute Perandini.
INSTITUTO COMPASSIO EM JUNHO: Nesta
semana iniciam dois novos cursos no Instituto
Compassio: Às 3as feiras, Novas Teologias, contando
com a presença do Prof. Alexandre Cabral e às 5as
feiras, Teologia e Literatura, com o Prof. Marcio
Capelli. Cada disciplina demanda o investimento de R$
180,00. Para se inscrever procure a nossa querida
Solange Roxo. O Instituto Compassio fica em
Copacabana, na Rua Figueiredo de Magalhães, 286
sala 712 (pertinho da estação de metrô Siqueira
Campos). Acesse, curta e divulgue também o
Facebook do Instituto para ser informado das
novidades: facebook.com/compassiorio
AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL: O projeto visa
promover a integração digital do cidadão da 3ª idade
por meio do uso de smartphones, não necessitando
que o mesmo apresente habilidade prévia nesss tipo
de aparelho. O método utilizado nas aulas foi
desenvolvido especificamente para essa faixa etária.

NOSSOS
HORÁRIOS

Além de contribuir para o aprendizado das
ferramentas digitais, a participação também promovve
a integração social e bem estar mental, que refletem
na melhoria da qualidade de vida. Para participar
entre em contato com o Prof. Rogério Nunes: (21)
99805-5445.
BONECAS DE PROPÓSITO: Nossa querida irmã
Miriam Guimarães, além de nos ajudar na decoração
litúrgica de nossa igreja e de nos presentar com suas
composições e voz, participa de um lindo projeto
chamado Bonecas de Propósito. O objetivo do projeto,
existente desde 2014, é confeccionar bonecas e
bonecos terapêuticos de pano para contribuir com a
humanização do tratamento infantil de doenças
severas. Os brinquedos produzidos são doados para
hospitais e instituições médicas, que se encarregam de
direcionar para as crianças. Se você quiser conhecer
mais sobre o projeto, visite a página na internet
www.bonecasdeproposito.com.br. Se quiser saber
como pode participar, procure nossa irmã Miriam.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 01.06 Maria
Júlia Barbosa da Silva 03.06 Bernardo Amaral Lopes
04.06 Celia R. Menezes 06.06 Luiz Henrique da Silva
Vidal e Sandra Maranhão Carijó 07.06 Alvaro Rabelo
Maciel e Julia Gracie Grenfell. A todos e todas, um
abraço carinhoso da ICI!
LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO PRÓXIMO
DOMINGO: 9º Domingo do Tempo Comum: Salmo 130;
Marcos 3.20-35; 2 Coríntios 4.13-5.1; Gênesis 3.8-15;
1 Samuel 8.4-20; 11.14-15; Salmo 138.

DIÁCONOS DE PLANTÃO:
Hoje: Isabel (manhã), Alouysio (noite)
Próximo domingo: Lya (manhã), Dimas (noite)

Celebrações dominicais .................... 10h30 e 19h
Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras)
Meditação Cristã ............................... 18h30 (quartas-feiras)
Ensaio do Coro Myrza Wanderley ... 17h (domingo)

