
NOTAS IMPORTANTES 

 
CHORAI COM OS QUE CHORAM - Nossa 

comunidade une-se aos pais, familiares e 

amigos do menino João Pedro, falecido há 

exatos oito dias, vitimado pela dengue. 

Abraçamos, de todo coração, sua mãe Andrea, 

seu pai João.   Andrea é irmã de Patrícia e 

Paula, filhas da nossa inesquecível Marli Reis, 

que nos deixou há tanto tempo, mas permanece 

viva na memória de nosso afeto e de nossa 

gratidão.  Que o Espírito de Deus a todos e 

todas abrace, dando- nos a graça de dar o passo 

seguinte, mesmo que em tristeza e dor.  Mesmo 

na tempestade podeis andar, sem tem medo da 

escuridão. Quando a chuva cessar haverá um 

céu onde as aves cantam sem par. Andai pela 

chuva, andai pelo vento, pois logo vem o sol. 

Andai com Deus no vosso coração e a sós não 

andareis, a sós não andareis... 

 

ESCOLA BIBLICA DE FÉRIAS - O 

departamento infantil da ICI convoca todas as 

crianças para uma linda escola bíblica de férias 

que terá como tema: Uma viagem pelo Antigo 

Testamento.  O evento vem sendo preparado 

com muito carinho e será uma aventura 

inesquecível na vida dos nossos pequenos.  

Além do seu filho, da sua filha, dos netos, 

enteados, convide também outras crianças, 

vizinhas, coleguinhas de escola dos filhos e etc. 

Vamos oferecer esse lindo presente no mês das 

férias. Atenção para as datas e horários: 29, 30 e 

31 de julho.  Sexta e sábado: 14 às 17h; 

Domingo: 17h às 20:30h. 

 

ICI EM AÇÃO - Pensar uma educação 

fundamentada na lucidez, sustentabilidade e no 

cuidado com todas as dimensões da vida é a 

proposta do Ciclo de Diálogos Ação e 

Educação no Século XXI, que ocorre nos dias 

19, 20 e 21 de julho, no Rio de Janeiro. Os 

diálogos no Rio fazem parte de uma iniciativa 

do Centro de Estudos Budistas Bodisatva 

(Cebb) e do Mosteiro Sakya em cinco capitais 

brasileiras e marca a primeira visita ao Brasil de 

Sua Santidade Sakya Trizin, um dos principais 

líderes budistas a divulgar a cultura de paz e a 

não-violência.  Na quinta feira, último dia do 

evento no Rio de Janeiro, haverá uma mesa de 

debates que terá como tema: Ética e 

responsabilidade universal. Deste evento 

participarão Sua Santidade Sakya Trizin, 

Leonardo Boff, Prof. José Pacheco (escola da 

Ponte/Portugal), Lama Padma Samten e nosso 

Pastor Edson Fernando.   

 

CONTRIBUIÇÕES À ICI – Aqueles e aquelas 

que preferirem fazer a sua contribuição à ICI 

por via bancária, devem trazer o comprovante 

de depósito, colocando-o no envelope amarelo e 

entregando no momento do ofertório. Os dados 

bancários: Banco Bradesco, ag. 213-5, conta 

corrente: 58922-5, CNPJ: 30.124.747/0001-12.   

 

MANTO ESTRELADO - É o título do 

belíssimo livro de poesias da nossa querida 

Lêda Maia, do departamento infantil da ICI.  O 

livro está sendo vendido ao preço de 10 reais e 

toda a renda revertida para os projetos ligados 

ao departamento infantil. Vamos participar! 

Presenteie os seus amigos.  O livro pode ser 

adquirido com os diáconos de plantão.  

 

NOSSAS ORAÇÕES – Oremos por Marly 

Rodrigues Fernandes pelo falecimento de seu 

esposo Antonio.   Oremos por Liliane, Paulo 

Edson e familiares pelo falecimento de sua avó. 

Oremos também por Jether e Lucilia, 

recuperando-se das seqüelas deixadas por um 

atropelamento sofrido no inicio do mês passado. 

Nosso irmão Arthur Carijó continua evoluindo 

no seu quadro de saúde. Continuemos orando 

por nosso querido presbítero.  Nossas preces 

sejam dirigidas ao Pai também pela saúde da 

nossa presbítera emérita, Lyllian Boaventura. 

Orai sem cessar! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Isabel Vianna Rosalba, Ana Beatriz Caldana 

Martins Pedro; dia 19: Camila de Andrade 

Bianchi, Anthony Araújo Lima Hood; dia 20: 

Diego Antonio Ferreira Villa, Frederico Carlos 

Porto Vidal; dia 21: Maria de Nazareth da 

Gama e Abreu Raposo.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich, às 18:30h. Inciaremos uma 

nova etapa no percurso, baseados no livro 

"Sagrado”, do rabino Nilton Bonder. Não 

perca! 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO - manhã: Izabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. Evite também ficar circulando e 

conversando alto no templo no horário do culto. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 


