
NOTAS IMPORTANTES 
 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião 

de oração da próxima quarta-feira será 

na residência de Rejane de Ávila 

Pinhão, à Av. Visconde de 

Albuquerque, 208 ap. 301 – Leblon.  O 

horário: 15:00h. Todos são convidados. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

– hoje: Gustavo Imbuzeiro Duarte 

Bodstein; dia 28: Lizette de Ávila 

Pinhão, Maria Luisa Miranda 

Fernandes; dia 30: Edith Emerick 

Marchon; dia 01.07: Pedro Temporal 

Carijó; dia 02: Bruno Florentino 

Miguez de Mello.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 

24.34-38, 42-49, 58-67; Salmo 45.10-17 

ou Cantares 2.8-13; Romanos 7.15-25ª, 

Mateus 11.16-19, 25-30. 

 
CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã é 

dia de classe Paul Tillich, a partir das 

18:30h. O tema da aula será: O método 

teológico em Paul Tillich.  A aula será 

ministrada pelo prof. de teologia 

sistemática do Benett, Dr. Josias. Não 

perca! 

 

LANÇAMENTO DO LIVRO DO 

VITOR VALLA - Para comemorar o 

primeiro ano da Clínica da Família Victor 

Valla, em Manguinhos, nossa querida Kita 

Eider está promovendo o lançamento do 

belíssimo livro que narra um pouco da 

história, vida e obra do nosso amigo e 

irmão, Victor. O evento acontecerá na 

próxima quarta-feira, dia 28 de junho, às 

16h. O nome da clínica da Família é uma 

homenagem ao historiador, educador e 

ativista na área da Educação Popular e 

Saúde da Escola Nacional de Saúde 

Publica/Fiocruz, falecido no ano de 2009, 

aos setenta e dois anos. Que saudade! 

 

ESPAÇO ECUMÊNICO- A Procuradoria 

Regional da República da 3ª Região sediou, 

no dia 14 de junho p.p, ato público que 

marcou a repatriação de documentos do 

acervo Brasil: Nunca Mais. Os documentos 

foram coletados clandestinamente na 

década de 80, no período do regime militar, 

que pudessem evidenciar violações dos 

direitos humanos. O material foi mantido 

no exterior pelo Conselho Mundial de 

Igrejas (CMI) e pelo Center for Research 

Libraries (CRL). No período da ditadura, 

havia preocupação com a apreensão do 

material por parte dos repressores no poder. 

A alternativa encontrada foi microfilmar as 

páginas e remeter os filmes ao exterior. As 

cópias dos processos foram remetidas de 

Brasília para São Paulo durante seis anos, 

em sigilo, o que resultou em um material 

com 707 processos, um milhão de cópias de 

documentos e 543 rolos de microfilmes. 

“Sem dúvida, hoje é um dia histórico. 

Documentos que atestam fatos e realidades 

tristes, mas ao mesmo tempo, de suma 

importância, acontecidos na recente história  

de nosso país, estão sendo encaminhados 

para serem amplamente acessados e 

conhecidos pelas novas gerações e por 

todos que os desconheciam, mesmo tendo 

vivido, no período em que tais fatos se 

efetuaram”, disse o presidente do CONIC, 

Dom Manoel João Francisco. (Fonte: 

www.conic.org.br) 

 

BAZAR DO CREI – Estamos 

começando a organizar o bazar do CREI 

para o mês de setembro e para tanto 

pedimos que comecem a trazer roupas e 

brinquedos somente para crianças e 

utensílios domésticos.   

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 

manhã: Samira; noite: Rute; Próximo 

domingo: manhã: Lya; noite: Mariana 

e Marcelo. 

 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


