
Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

O BOM FILHO À CASA TORNA: Após 25 anos 
de ministério, o conhelho da ICI concedeu ao Rev. 
Edson Fernando um período sabático de 6 meses. 
Hoje esse período se finda e temos nosso pastor de 
volta. Ansiamos pelo seu retorno mais do que os 
guardas pelo romper da manhã, descritos no Salmo 
130. Recebemos o Edson, Anna Paula e Anna Luz com 
muita alegria! 
 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: Convocamos 
o corpo presbiteral para uma reunião do Conselho da 
Igreja hoje, às 12h, logo após a calebração matutina. 
 
SACI NA CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, 
dia 02, teremos mais uma edição da Sessão Aberta 
de Cinema da ICI com o filme Tempo de Despertar 
(Awakenings) lançado em 1990. O filme complementa 
o curso Espiritualidade e Saúde que tivemos com o Pr. 
Bruno ao longo do mês. Estrelam o filme os atores 
Robert De Niro e Robin Williams. Horário: 17h30. 
Traga amigos e não se atrase! 
 
MULHERES DIVERSAS, MAS NÃO DISPERSAS: 
Nossa ICI/Vidigal conta hoje com a presença da 
assistente social Suellen Araújo falando sobre violência 
doméstica, igualdade de gênero, autonomia, respeito 
e liberdade. Suellen é mãe, feminista e pretende 
elucidar temas tão importantes e necessários na nossa 
sociedade, sobretudo em contexto de comunidade.  
À querida Suellen, o nosso muito obrigado! 
 
VOX IN VIA E ICI/VIDIGAL: No próximo 
domingo, dia 8, receberemos pela manhã nossos 
alunos violonistas do Projeto de Musicalização no 
Vidigal. Eles se apresentarão juntamente com o Grupo 
Vox In Via sob a batuta do maestro Rigoberto Moraes. 
Haverá batismos no culto e após o mesmo um almoço 
comunitário com os frequentadores do Vidigal, toda a 
igreja está convidada a  participar. 
  
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, dia 
04.07, teremos reunião de oração aqui na ICI, às 15h. 
Participe! E, se puder, traga uma lata de leite para as 
crianças do Vidigal. 
 
GRUPO DE ESTUDOS BÍBLICOS DA JUVENTUDE: 
Terá mais um encontro hoje, às 17h, sob a liderança 
do Pr. Cláudio. O tema do encontro será o livro do 
profeta Amós. 

ENCONTRO SÃO MORITZ: O tema do nosso tão 
aguardado encontro anual da ICI no Hotel Fazenda 
São Moritz já foi escolhido: “Que gritem os 
profetas! Que falem os poetas!”. Esse encontro 
com a profecia e poesia nos convida a revisitar as 
origens de nossa comunidade. O preletor convidado 
para essa grande festa da nossa comunidade é o Pr. 
Alexandre Cabral. Separe na sua agenda o final de 
semana dos dias 24 a 26 de agosto. Os valores são 
os seguintes:  
R$ 580,00: solteiro  
R$ 420,00: por pessoa em apto duplo  
R$ 380,00: por pessoa em apto triplo ou quádruplo  
Inscrição: R$ 35,00  
Cortesia para 2 crianças de até 12 anos no mesmo 
quarto dos pais.  
Forma de pagamento: 2x no cartão ou cheques pré-
datados (julho e agosto). Garanta sua vaga e faça logo 
sua reserva. Procure nossa irmã Rute Perandini. 
 
AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL: O projeto visa 
promover a integração digital do cidadão da 3ª idade 
por meio do uso de smartphones, não necessitando 
que o mesmo apresente habilidade prévia nesss tipo 
de aparelho. Para participar, entre em contato com o 
Prof. Rogério Nunes: (21) 99805-5445. 
 
BAZAR DO CREI: O CREI estará promovendo o 
seu bazar no mês de agosto, para tanto está 
aceitando doações. Colabore! 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 01.07 Pedro 
Temporal Carijó, Sabrina Alvernaz Silva Cabral 02.07 
Bruno Florentino Miguez de Mello 03.07 Luisa Mello 
Mattos de Castro Costa 05.07 Isabela Marchon, 
Lucas Vidal Amorim 06.07 Úlima Fuentes de Araújo 
07.07 Arthur Neves Barbosa Trevisan, Julia Simões 
Danneman.  A todos e todas, um abraço carinhoso 
da ICI! 
 
LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO 
PRÓXIMO DOMINGO: 13º Domingo do Tempo 
Comum: Marcos 6.1-13; Salmo 48; 2 Samuel 5., 9-10; 
Ezequiel 2.1-15; Salmo 123; 2 Coríntios 12.2-10. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Elisabete (manhã), Dimas (noite) 
Próximo domingo: Isabel (manhã), Aloysio (noite) 


