
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 

 

MIRIAM RODRIGUES PEREIRA ROXO: Há duas 
 semanas  nossa amada Mirian Simões foi ao encontro do 
amoroso Deus. Foram 95 anos de uma vida marcada 
pela delicadeza, a gentileza, o amor.  Na dimensão divina 
que se estende para  além do espaço-tempo, nossas 
queridíssimas tia Eunice e Zilah  abraçam a irmã mais 
velha e a convidam para um delicioso chá à mesa da 
graça do amor de Deus. Abraçam-se demoradamente e 
celebram a vitória da vida sobre a morte, da alegria 
sobre a dor. Carlos Roxo achega-se imediatamente à 
mesa, dá um lindo sorriso e abraça a sua amada.  Miriam, 
com voz doce e firme  ajoelha-se diante do Deus vivo e 
entre outros motivos de  jubilo, agradece  o cuidado 
mais que amoroso que recebeu de sua sobrinha Beth 
Danneman. Quanto amor meu Deus! Agradece também 
ao Pai a vida das cuidadoras Fatima, Catia, Lia e 
Fernanda e reconhece que foram anjos em seu 
caminho. Viva a vida! Viva nossa querida Miriam!   
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã começaremos mais 
um curso na Classe Paul Tillich: Relendo o Pentateuco. O 
curso será conduzido pelo Prof. Jakler Nichele, 
começando às 18h30. Será mais uma oportunidade para 
estarmos e aprendermos juntos. 
 

JUNHO VERMELHO: Neste mês de junho, os 
veículos de comunicação darão destaque à campanha 
Junho Vermelho que visa estimular a prática da doação 
de sangue. Merece destaque o dia 14 de junho: o Dia 
Mundial do Doador de Sangue. A data é uma homenagem 
ao nascimento de Karl Landsteiner, agraciado com o 
Prêmio Nobel em Medicina de 1930 pelo 
descobrimento do sistema ABO de grupos sanguíneos. 
Ao longo deste mês traremos mais informações sobre a 
campanha e sobre como você pode participar. Apenas 
1% da população do nosso estado participa das doações 
enquanto a meta é de 3% para a composição plena dos 
estoques. Se você tiver condições, engaje-se! 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Será na próxima 4ª feira, 
05.06, às 15h, aqui na ICI. 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: O Pr Bruno, 
presidente do Conselho da ICI, convoca os presbíteros e 
presbíteras para uma reunião no próximo domingo, 
09.06, às 12h. 

Olá, pessoal! O Centro de 
Recuperação Infantil informa que já 
foi reestruturado o sistema de 

emissão de boletos dos Amigos do CREI. Alguns dos 
nossos amigos receberão seus boletos de junho 
impressos via Correios. Lembramos que mudamos de 
banco e agora nosso boleto é emitido pelo Banco 
Santander e que precisamos atualizar os dados. Se você 
já é Amigo do CREI e não recebeu, entre em contato 
conosco pelo telefone 2522-5015 de 2a a 6a de 9 às 16h. 
Estamos trabalhando com nossas crianças a importância 
da preservação do meio ambiente. Estamos adorando 
cada sorriso! 

 
 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: Pentecostes: Jo 14.8-14,25-27  
(cor litúrgica: vermelho) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 03.06 Bernardo 
Amaral Lopes 04.06 Celia Regina Menezes 06.06 
Sandra Maranhão Carijó 07.06 Álvaro Rabello Maciel. 
A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Cíntia Telles 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Angela Amaral 
noite Victor Santos 

Diaconia 
manhã Izabel 
noite Alberto 

 


