
NOTAS IMPORTANTES 
 

LANÇAMENTO DO LIVRO DO PASTOR JONAS REZENDE – Hoje, após o culto da 

noite seremos brindados com  o lançamento dos seguintes livros do Pastor Jonas Rezende.  

Pagar para ver – vestígios de memória & Biografia de Aguinaldo de Bastos. Nosso amado 

pastor emérito destinará ao CREI parte da renda oriunda com a venda dos livros. Convide seus 

amigos. Será uma noite de festa e luz! 

 

LUTO NA COMUNIDADE TEOLÓGICA BRASILEIRA –  Faleceu na semana passada o 

teólogo brasileiro Jaci Maraschim. Gaúcho de Bagé, Maraschim pertencia à Igreja Episcopal 

Anglicana do Brasil. Dotado de grande sensibilidade artística e tendo sólida formação teológica, 

Jaci Maraschim deixou uma rica contribuição à liturgia e musicalidade cristã. Participou 

intensamente do movimento ecumênico, sendo um dos grandes representantes da igreja 

brasileira no cenário exterior. Sua luta por uma teologia em diálogo com a cultura, sua batalha 

por uma igreja inclusiva e seu labor teológico por uma fé encarnada,  influenciou e continuará 

influenciando gerações.  Da liberdade Jaci Maraschim dizia: “é andar nos rastros do sagrado 

sem se preocupar com intencionalidades ou explicações.”  

 

BIFURCAÇÃO DA HUMANIDADE –  Leia no site da ICI o pequeno artigo de Leonardo 

Boff -  Bifurcação da humanidade - escrito a partir de sua participação na ultima assembléia 

geral da Organização das Nações Unidas, realizada  entre os dias 24 e 26 de junho. Leonardo 

integra o corpo de assessores do Presidente da ONU. 

 

CONGREGAÇAO DE PETRÓPOLIS -  Alguns de nossos irmãos e irmãs da Congregação de 

Petrópolis estarão conosco no culto da noite, prestigiando nosso querido pastor Jonas no 

lançamento de seus dois novos livros. Que coisa boa! 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima quarta-feira, às 15:00h as mulheres da ICI se reúnem 

na casa da Eunice para mais um momento de oração e confraternização.  O endereço: rua 

Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – Copacabana. 

 

ENCONTRO ECUMÊNICO DA ICI EM ARARUAMA – Tivemos a primeira reunião para 

a organização do Encontro da ICI a ser realizado na Pousada Abel, em Araruama.  Os preços 

são os seguintes:  Para pagamentos efetuados até 06/SET: Preço por adulto R$160,00.  Forma 

de pagamento: Entrada R$ 30,00, saldo finalizado até 06/set. Preço por criança: 0 a 5 anos – 

livre; 06 e 07 anos : R$80,00; 08 a 10 anos: R$110,00.  Para pagamentos a serem efetuados de 

07 a 20/SET: Preço por adulto: R$180,00, Forma de pagamento: Entrada R$30,00 e saldo 

finalizado até 20/SET; Preço por criança: 0 a 5: livre,  06 e 07 anos:R$90,00;  08 a 10 anos: 

R$120,00. As inscrições terão início no mês de agosto. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 13: Guilherme Marchon; dia 14: Renato R. Bello; 

dia 17: Ana Beatriz Caldana Martins Pedro.  ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Wania. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no 

templo. 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

às 10:30h e 19:00h 

 


