
NOTAS IMPORTANTES 

 

ICI EM AÇÃO – Nosso pastor Edson 

coordenou evento que reuniu os alunos 

do seminário Batista do Sul com o 

teólogo Leonardo Boff, na ulitma 

quarta-feira. O teólogo da libertação 

proferiu palestra que teve como título: 

Uma teologia para o nosso tempo.  Na 

quinta-feira, dia 13, nossos pastor 

proferiu mensagem sobre Maria 

Madalena na Igreja Batista Memorial 

da Tijuca.  

QUER SE TORNAR MEMBRO EFETIVO 

DA ICI?  - Você que frequenta nossos 

cultos como membro afetivo e gostaria 

de tornar-se membro efetivo, procure 

um dos diáconos ou diaconisas de 

plantão, dando seu nome e telefone de 

contato. Será muito bem vindo. Os 

novos membros serão recebidos em 

agosto, mês do aniversario da ICI. 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã  às 

18:30h,  é dia de classe Paul Tillich. 

Continuamos no tema da Revelação.  

UM OUTRO ENVELHECER É POSSÍVEL - 

É o tema da palestra que teremos a 

oportunidade de ouvir na domingo, dia 

30 de junho, no culto da manhã, a ser 

proferida pela socióloga Lúcia Ribeiro.   

CONCERTOS DE DOMINGO NA ICI - No 

último domingo do mês, dia 30 de 

junho, às 18h, estamos convidados a 

assistir um belíssimo concerto musical 

na ICI. Com a presença da pianista   

Claudia Feitosa contra baixista 

venezuelano Manuel Mijares. 

Imperdível! 

VOLUNTÁRIOS PARA O TRABALHO 

COM AS CRIANÇAS –  Estamos 

precisando de voluntários que possam 

ajudar nossos professores no trabalho 

com as crianças menores de quatro 

anos, no culto da noite. Alguém se 

voluntaria?  

JESUS CRISTO NO ESPELHO DOS 

TEMPOS -  Nesta manhã, o pastor 

Edson repetirá a palestra que proferiu 

no encontro da ICI traçando um perfil 

das imagens de Jesus dos primeiros 

séculos no mundo contemporâneo.  A 

liturgia deste 11. Domingo no Tempo 

Comum será a mesma do culto de 

encerramento do encontro da ICI no 

Hotel São Moritz, no último domingo.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Pietro de Loester Bertola 

Gonçalves; dia 18: Tomaz Martinez 

Pinheiro; dia 19: Laila Rocha Grimaldi 

Rizzo; dia 20: Rev. Edson Fernando de 

Almeida; dia 21: Miriam Rodrigues 

Pereira Roxo.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Alouysio; Próximo 

domingo: manhã: Celso; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS:  às 10:30h E 

19:00h.



 

 


