
NOTAS IMPORTANTES 
 

ICI NO RECREIO DOS BANDEIRANTES - 

Amigos e Amigas, é com alegria que queremos 

convidá-los para retomarmos o nosso alegre e 

agradável Encontro da Paz que tanto bem faz ao 

nosso coração e alma e deixou em cada um de 

nós a saudade e a vontade de estarmos juntos 

novamente, superando os desencontros, 

correrias e atropelos para nos reunirmos em 

nome da troca, da comunhão e do bem comum. 

A data do nosso encontro será dia 08 de julho de 

2011 - 21hs na Avenida José Luiz Ferraz, 250 – 

Salão de Festa da casa do George e da Ângela 

no Recreio dos Bandeirantes. Para quem estiver 

vindo pela primeira vez a referência é que esse 

endereço fica atrás do Recreio Shopping. Como 

nos encontros passados, teremos nosso 

momento de poesia, cantoria e meditação e 

nesse em especial vamos render ações de graças 

pela recuperação da nossa pequena Mariana, 

que pela misericórdia do nosso bondoso pai está 

plenamente restabelecida para participar desse 

congraçamento. Claro que ao final teremos 

nossa confraternização com comidinhas e 

bebidinhas gostosas e bem quentinhas para 

aproveitarmos juntos o friozinho gostoso e raro 

da nossa cidade.  Não se preocupem dessa vez 

com o que trazer, porque estamos preparando 

uma ceia especial para esse momento.  

Esperamos vocês! Ângela e George. 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã, 

excepcionalmente, não teremos a classe Paul 

Tillich. Nosso próximo encontro será na 

segunda-feira, dia 11 de julho, às 18:30h e terá 

como tema: A experiência de Deus em Soren 

Kierkegaard.  A aula será ministrada pelo 

teólogo e filósofo Eduardo da Silveira Campos.  

Não perca! 

 

BAZAR DO CREI – Solicitamos que 

comecem a separar brinquedos e roupas de 

crianças, pois organizaremos um bazar 

especificamente com artigos infantis.  

Aceitaremos também utensílios domésticos em 

bom estado de uso. O bazar está previsto para 

setembro com data a ser marcada. 

 

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 – Oremos por Pamela, 

Fabio e familiares que choram a perda do 

menino Gabriel. Oremos pelo Dr. Peter Spiegel, 

recuperando-se de um quadro de pneumonia no 

hospital Barra D’or. 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! 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No próximo 

sábado estaremos distribuindo as cestas básicas. 

Solicitamos as doações dos seguintes itens: 

arroz, feijão, açúcar, macarrão, fubá, aveia, leite 

em pó. 

 

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

PARA O CREI – Continuamos necessitando 

também de sua ajuda para o CREI no quesito 

higiene e limpeza. Os itens necessários para o 

bom funcionamento da creche são: papel 

higiênico, água sanitária, desinfetante (2 litros), 

sabão em pó, esponja dupla face para cozinha, 

Bombril, sabão em pasta para cozinha, rolos de 

papel toalha para cozinha, sacos de lixo preto 

resistente (100 litros).  Com sua ajuda o CREI 

pode economizar na compra desses itens.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Luisa Mello Mattos de Castro Costa; dia 05: 

Isabela Marchon; dia 06: Ulima Fuentes de 

Araújo; dia 07: Julia Simões Danneman; dia 

09: Jucyra Montenegro.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Eliezer. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 25.19-

34, Salmo 119.105-112; Romanos 8.1-11; 

Mateus 13.1-9, 18-23. 

 



NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 

 

 

 

 

 

 


