
NOTAS IMPORTANTES 

 
ENCONTRO DA ICI EM GUAPI – Foi 

maravilhoso o ultimo encontro da ICI em 

Guapimirim. A parceria com a Igreja 

Presbiteriana de Vila Isabel funcionou 

muito bem. A integração ocorrida na sexta-

feira deu a tônica do encontro. No sábado 

pela manhã um fórum sobre espiritualidade 

trouxe quatro visões/aproximações sobre o 

tema. Formou-se um belíssimo 

caleidoscópio de cores.  À tarde as oficinas 

trabalharam o tema da espiritualidade 

integral através da musica, teatro e artes 

plásticas. À noite fomos brindados com a 

apresentação das três oficinas.  No domingo 

pela manhã, um belíssimo culto musical, 

com liturgia e mensagem trazidas pelo Rev. 

Marcos Martins, fechou o fim de semana 

inesquecível.  Saímos todos e todas 

fortalecidos e fortalecidas, tomados pela 

boa notícia de que temos um caminho 

espiritual a percorrer.  Nesta vida, neste 

tempo, neste corpo, nesta terra, neste chão, 

na junção destes dois grandes universos 

diferentes e complementares: o mundo 

exterior e nosso mundo interior.  O 

caminho que leva o eu ao lugar de onde 

nunca deveria ter saído, a sua verdadeira 

casa: Deus.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração da próxima quarta-feira será na 

residência da Vilma Hamacher. O horário: 

15:00h.  O endereço: Avenida Delfim 

Moreira, 12, apto 301 – Leblon. 

 

NASCIMENTO – O casal Daniel e 

Roberta comunica o nascimento de seu 

filhinho Eduardo Guimarães no dia 16 de 

junho passado.  Eduardo é neto de Miriam 

Guimarães e Aluisio.  Parabéns aos felizes 

pais e avós pela bênção do nascimento 

desta criança. Que Deus abençoe o 

pequenino Eduardo. Que cresça, como 

Jesus, em estatura, sabedoria e graça.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 05: Isabela Marchon; dia 06: Úlima 

Fuentes de Araújo; dia 07: Julia Simões 

Danneman; dia 09: Jucyra Montenegro; dia 

10: Peter Spiegel, Vilma Hamacher.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

ALMOÇO EM BENEFÍCIO DO CREI – 

A partir de hoje encontram-se à venda os 

convites para o almoço italiano em 

benefício do CREI, que acontecerá no 

próximo dia 18 de julho.  Adquira o quanto 

antes o seu! 

 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã a 

classe Paul Tillich retoma a rotina de seus 

trabalhos. Em pauta, o capítulo 4 do livro A 

casa da teologia.  Logo após, o ansiado 

momento da meditação sob a orientação de 

nossa querida Graça. 

 

ESPAÇO DO CREI - Na ultima quarta-

feira um grupo de dez alunos e alunas e 

dois professores do Seminário de Louisville 

da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos 

(PCUSA), fez uma visita ao nosso Centro 

de Recuperação Infantil. Acompanhados 

dos Pastores Edson e Leonardo e também 

da coordenadora Zildete, o grupo conheceu 

um pouco da história do CREI, interagindo 

com nossas crianças.  Foi um belo 

encontro! 

 

FALECIMENTO – Faleceu no dia 15 de 

junho próximo passado o Sr. Heitor Sulzer, 

esposo de nossa querida D. Eunice Baptista 

Sulzer, pai de nossa irmã Sonia Sulzer que 

está sempre conosco nos cultos da manhã.  

Heitor havia completado noventa anos 

alguns dias antes de sua partida para o colo 

do Pai de infinita bondade e misericórdia. 

Foram 63 anos de casamento com D. 

Eunice.   À família Sulzer o abraço 

carinhoso e amigo da ICI. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Quem 

ainda não trouxe alimentos para a cesta 

básica hoje ainda há tempo. No próximo 

sábado estaremos fazendo a distribuição das 

mesmas. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Lya; noite: Mariana e Eliezer; Próximo 

domingo: manhã: Teresa; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 
Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo. 


