
Notas Importantes 
 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
Projeto Cesta Básica ...................................................................... 
Bazar Permanente da ICI.............................................................. 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
Pr. Samuel de Pádua e Alouysio Chaves 
Pr. Samuel de Pádua 
Ângela Amaral 

Se você deseja conhecer ou apoiar de modo específico os nossos projetos, procure pelos respectivos responsáveis  
ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação e doações serão sempre muito bem vindas! 

 

Celebrações dominicais  ......................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich ................................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã  ................................... 18h30 (4a feira) ........................ Líder: Alouysio Chaves  
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ......... 17h (domingo).......................... Regente: Bianca Malafaia 

 

JUNHO VERMELHO: Neste mês de junho, a campanha 
Junho Vermelho estimula a prática da doação de sangue. 
Merece destaque o dia 14 de junho: o Dia Mundial do 
Doador de Sangue. Se você tiver condições, engaje-se! Dos 
postos de atendimento da Hemorrede do Estado do Rio 
de Janeiro, o mais próximo da nossa igreja fica na Rua das 
Laranjeiras, 374. As doações podem ser feitas de 2ª a 6ª de 
8 às 14h. Mais informações: (21) 3037-2215/2285-3344. 
 
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã teremos o segundo 
encontro do curso Redescobrindo o Pentateuco: subsídios 
para leituras contemporâneas, críticas e ecumênicas na 
Classe Paul Tillich. As aulas serão conduzidas pelo Prof. 
Jakler Nichele, começando às 18h30. Será mais uma 
oportunidade para estarmos e aprendermos juntos. 
 
SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE CRISTÃ: 
Hoje se encerra esta importante semana do calendário 
cristão moderno. O tema escolhido foi “Procurarás a 
justiça, nada além da justiça” (Dt 16.11-20). Neste ano, a 
semana foi preparada por cristãos da Indonésia. Com uma 
população de 265 milhões, 86% dos quais são 
muçulmanos, a Indonésia é conhecida como o país de 
maior população muçulmana. No entanto, 10% dos 
indonésios são cristãos de tradições diversas. Em termos 
de população e de extensão de terra, a Indonésia é a maior 
nação do sudeste da Ásia. Tem mais de 17 mil ilhas, 1.340 
diferentes grupos étnicos e mais de 740 línguas locais, mas 
unida na sua pluralidade pela língua nacional Bahasa 
Indonésia. A nação é guiada pelo lema Bhineka Tunggal Ika 
(unidade na diversidade). Isso significa ter partilha nos 
diversos campos da vida, no trabalho, nas tristezas e 
festividades, vendo todos os indonésios como irmãos e 
irmãs. Essa sempre frágil harmonia é hoje ameaçada de 
novas maneiras. Muito do crescimento econômico que a 
Indonésia tem experimentado em décadas recentes tem 
sido construído com um sistema centrado na competição. 
A corrupção é experimentada de muitas maneiras. Ela 
infecta a política e os empreendimentos, com 
consequências devastadoras para o ambiente. Movidos por 
essas considerações, os cristãos da Indonésia sentiram que 
as palavras do Deuteronômio falavam fortemente sobre 
sua situação e suas necessidades.  
 

LANÇAMENTO NO RIO DE JANEIRO: O Pr. 
Henrique Vieira estará lançando seu livro “O amor como 
revolução”, dia 13.06, às 19h, na Livraria da Travessa, 
Leblon. 

Olá, pessoal! Nossa semana foi 
marcada pela ida ao Teatro 
Vannucci, em passeio cultural. 

Nossas crianças adoraram a peça O menino do dedo 
verde do francês Maurice Druon. 

 
 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Pr. Bruno, 
presidente do Conselho da ICI, informa aos presbíteros e 
presbíteras que a reunião do Conselho foi adiada para 
amanhã, 10.06, às 20h. 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: Santíssima Trindade: Jo 16.12-15  

(cor litúrgica: amarelo/branco) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 09.06 Cecília Garcez 
11.06 Bruno Cabús Marchon 12.06 Nelusha Fuentes Ribeiro 
Silva de Araújo 15.06 Vera Gilda Azevedo Araújo. A todos e 
todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 
 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Victor Santos 

Diaconia 
manhã Izabel 
noite Alberto 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Ricardo Miguez 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Alouysio 

 


