
NOTAS IMPORTANTES 

 

CINQUENTENÁRIO - O livro ICI: 

uma igreja sem paredes está tomando 

forma. Também está no prelo a Bíblia 

comemorativa do cinquentenário.  A 

pintura do templo está sendo 

providenciada e os bancos já estão 

sendo envernizados. Um novo piano 

elétrico será adquirido para substituir o 

antigo com vistas a atender as demandas 

do coral e um púlpito está sendo 

confeccionado. Mas para tudo isso 

precisamos das contribuições dos 

membros da Igreja. É hora de 

atualizarmos nossas contribuições. Uma 

oferta de amor será muito bem vinda 

neste momento em que nossas despesas 

extraordinárias crescerão bastante a fim 

de atender ao ano do cinquentenário.  

GRUPO PAUL TILLlCH - 

continuamos estudando os psíquicos 

males modernos à luz da psicanálise. 

Com o auxílio da obra do psicanalista 

francês Pierre Fédida, especialista em 

depressão, a próxima aula irá 

diferenciar depressividade e depressão, 

versará sobre as chamadas perdas 

desapercebidas e as tão perseguidas 

“curas”, e os processos curativos como 

construção psíquica.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

- hoje: Flávia de Macedo Amaral 

Lopes, Fátima Maria Mendes Nogueira; 

dia 30: Ana Julia Mures Esteves Lopes, 

José Alouysio Chaves; dia 02/08: 

Lylliam Costa Boaventura, Márcia 

Herculano Velasco; dia 04: Sabrina 

Penteado Ribeiro de Toledo, Luiz 

Fernando Carvalho Beck.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

ESPAÇO CREI – Nosso 

agradecimento aos pais e amigos do 

CREI que auxiliaram na pintura e 

melhora do terceiro piso. Antes do 

recesso um grupo de pais de crianças 

matriculadas no CREI se reuniram e 

deram uma nova cara ao pátio. Está 

tudo lindo e colorido. Ajudaram 

também na doação dos materiais usados 

na pintura e melhora do espaço. Nosso 

agradecimento especial à Zildete, 

coordenadora da creche, que se dedicou 

com afinco a essa tarefa. Gesto digno de 

uma comunidade, onde todos dão um 

pouquinho de si. Pudemos, com isso, 

economizar sensivelmente. Graças a 

Deus pela solidariedade ativa dos pais! 

PROJETO CESTA BÁSICA – 

Comecem a se preparar para a doação 

dos alimentos para a cesta básica que é 

sempre realizada no segundo sábado.  

No mês passado tivemos que adquirir 

praticamente todas as cestas no 

supermercado gerando com isso uma 

despesa a mais para a Igreja. Por isso 

pedimos a ajuda de todos, pois se cada 

um trouxer um item poderemos doar as 

cestas sem onerar mais a Igreja que no 

momento já está com muitos gastos. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A 

LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – 2 Sm 11.26-12.13ª, Sl 

51.1-12, Ef 4.1-16, Jo 6.24-35. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 

manhã: Lya; noite: Eliezer; Próximo 

domingo: manhã: Samira; noite: Rute. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO

... Por favor, desligue o celular antes 

mesmo de entrar no templo.  Evite 

conversar durante o culto. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – 

Ocorrem aos domingos às 10:30h e 

19:00h. 

 


