Notas Importantes
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 21, em
parceria com o Instituto Compassio, encerraremos o
curso Teologia e Direitos Humanos com o Prof.
Valdemar Figueredo. Será o 3º dos 3 encontros do
curso. A aula inicia às 18h30. O Prof. Valdemar é
diretor do Instituto Mosaico e academicamente
desevolve seus trabalhos nas áreas de Teologia e
Ciências Sociais e Políticas. Será uma oportunidade
imperdível para mergulharmos neste tema que é tão
caro à nossa experiência cristã! Venha e traga amigos!
ENCONTRO SÃO MORITZ: Nosso encontro anual
no Hotel Fazenda São Moritz está chegando! Será nos
dias 24 a 26 de agosto e os valores são os seguintes:
R$ 580,00 – solteiro
R$ 420,00 – por pessoa em AP duplo
R$ 380,00 – por pessoa em AP triplo ou quádruplo
Inscrição: R$ 35,00
Cortesia para 2 crianças de até 12 anos no mesmo
quarto dos pais.
Forma de pagamento: 4x no cartão ou cheques prédatados (maio a agosto). Garanta sua vaga e faça logo
sua reserva. Procure nossa irmã Rute Perandini.
AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL: O projeto tem
como missão promover a integração digital dos
cidadãos da 3ª idade por meio do uso de
smartphones. Não há necessidade habilidade prévia
no uso de smartphones, pois o método foi concebido
para esta faixa etária. O projeto contribui não
somente para o aprendizado das ferramentas digitais,
mas também favorece a integração social e o bem
estar mental, refletindo na qualidade de vida. Quer
fazer parte? Entre em contato com o Dr. Net, Rogério
Nunes: (21) 99805-5445.
INSTITUTO COMPASSIO EM JUNHO: No mês
de junho, o Instituto Compassio oferecerá dois cursos:
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

NOSSOS
HORÁRIOS

divulgue também o facebook do Instituto para ser
informado das novidades: facebook.com/compassiorio
CREI: O CREI iniciou nas primeiras semanas de maio
alguns dos projetos com incentivo a leituras.
Realizamos cursos de treinamento de leitura para os
responsáveis, empréstimos de livros da Biblioteca
Meméi e incluímos na rotina das crianças nosso mais
novo projeto de leitura em espanhol. Agradecemos a
ajuda dos voluntários para a realização dos nossos
projetos. Estamos muito felizes por resgatar e
incentivar responsáveis, educadores e crianças ao
mundo da leitura. Além disso, a rifa realizada para a
máquina de lavar modelo tanquinho nos rendeu o
valor total de R$ 660,00. {Direção CREI}
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA: Na próxima
3ª feira, dia 22, às 10h, o Pr. Bruno Oliveira ministrará
uma palestra para os profissionais de saúde do
Hospital Federal de Ipanema sobre o tema Saúde e
Espiritualidade.
JUVENTUDE - GRUPO DE ESTUDO BÍBLICO:
Hoje, às 17h, é dia de encontro da juventude de
nossa igreja para estudo bíblico. O tema da conversa
será a Carta aos Gálatas e o Pr. Cláudio Lima será o
facilitador. A classe acontece todo 3º domingo do
mês.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 20.05 Bruna
Stutz, Cecilia Temke, Maria Aparecida Lima Campos
21.05 Ligia Maciel, Miguel Costa Van Hombeeck,
Rafael Caldana da Silveira, Wellington Bonzi Santos
22.05 Marina Maciel Soares da Silva 24.05 Ana Maria
Fidelis Rezende, Elizete Pires dos Santos, Patrícia Baia
Vidal 25.05 Maria Cristina Vianna Motta. A todos e
todas, um abraço carinhoso da ICI!
LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO
PRÓXIMO DOMINGO: Domingo da Santíssima
Trindade: João 3.1-17; Salmo 29; Isaías 6.1-8; Romanos
8.12-17.
DIÁCONOS DE PLANTÃO:
Hoje: Samira (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)

