
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) 

 

SACI NA CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 

28, a partir das 18h teremos mais uma edição da 

Seção Aberta de Cinema na ICI – SACI – com o 

documentário Uma Caçadora e sua Águia (The Eagle 

Huntress). O filme, lançado em 2016, é uma produção 

conjunta entre os Estados Unidos, Mongólia e Reino 

Unido dirigida por Otto Bell. A obra cinematográfica 

que foi sucesso de crítica conta a história de uma 

menina nômade cazaque de 13 anos que se torna a 

primeira caçadora de águias reais quebrando uma 

tradição androcêntrica de mais de 2000 anos.  Venha, 

traga amigos e não se atrase! 

 

ENCONTRO SÃO MORITZ: Nosso encontro anual 

no Hotel Fazenda São Moritz está chegando! Será nos 

dias 24 a 26 de agosto e os valores são os seguintes: 

R$ 580,00 – solteiro 

R$ 420,00 – por pessoa em AP duplo 

R$ 380,00 – por pessoa em AP triplo ou quádruplo 

Inscrição: R$ 35,00 

Cortesia para 2 crianças de até 12 anos no mesmo 

quarto dos pais. 

Forma de pagamento: 4x no cartão ou cheques pré-

datados (maio a agosto). Garanta sua vaga e faça logo 

sua reserva. Procure nossa irmã Rute Perandini. 

 

INSTITUTO COMPASSIO EM JUNHO: No mês 

de junho, o Instituto Compassio oferecerá dois cursos: 

Às 3as feiras, Novas Teologias, contando com a 

presença do Prof. Alexandre Cabral e às 5as feiras, 

Teologia e Literatura, com o Prof. Marcio Capelli. Cada 

disciplina demanda o investimento de R$ 180,00. Para 

se inscrever procure a nossa querida Solange Roxo. O 

Instituto Compassio fica em Copacabana, na Rua 

Figueiredo de Magalhães, 286 sala 712. Pertinho da 

estação de metrô Siqueira Campos. Acesse, curta e 

divulgue também o facebook do Instituto para ser 

informado das novidades: facebook.com/compassiorio 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, reunião 

de oração aqui na igreja às 15h. Participe! E, se puder, 

traga uma lata de leite em pó para nossas crianças do 

Vidigal. 

 

AGRADECIMENTO À COMUNIDADE: Queremos 

nos inspirar sempre no exemplo dos que lembram, 

dos que voltam, dos que agradecem pelos pequenos 

detalhes que tornam a vida mais bonita de ser vivida. 

Queríamos agradecer à comunidade e à todos os que 

recebem nosso informativo pela adesão sempre 

carinhosa aos nossos pedidos e desafios, tanto no 

CREI, como no Vidigal, Vila Mimosa, e a todas as 

atividades em que nossa querida igreja tem se 

envolvido. Nosso MUITO OBRIGADO pela 

colaboração, doações e orações!!! 

 

AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL: Esse Projeto 

tem como missão promover a integração digital, 

através do uso de smartphones, ao cidadão da 

terceira idade, não necessitando que o mesmo 

apresente alguma habilidade no uso de smartphones. 

A didática é totalmente adequada para a pessoa na 

terceira idade. O Projeto contribui não somente para 

o aprendizado das ferramentas digitais, mas também 

favorece no quesito da integração social e bem estar 

mental, refletindo na qualidade de vida. Quer fazer 

parte? Entre em contato com o Dr. Net, Rogério 

Nunes (21)99805-5445. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 27.5 Wanda 

Berbat Marçal 28.05 Mariana Vianna Rosalba 

Tupinambá 29.05 Maria Eduarda Oliveira de Carvalho 

30.05 Lara Lima do Nascimento, Luiz Longuini Neto 

01.06 Antonio Carlos Silva, Solange Sousa Bôavista A 

todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 

LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO 

PRÓXIMO DOMINGO: 8º Domingo do Tempo 

Comum: Salmo 81.1-10; 139.1-6,13-18; Marcos 2.23-

3.6; 2 Coríntios 4.5-12; Deuteronômio 5.12-15; 1 

Samuel 3.1-20. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Samira (manhã), Alouysio (noite) 

Próximo domingo: Lya (manhã), Dimas (noite) 

 


