
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
LANÇAMENTO DE LIVRO - Hoje, logo 

após o culto da noite, será lançado aqui na 

ICI o belíssimo livro Jonas Rezende: o 

poeta da fé, escrito pelo teólogo, filósofo e 

pastor Alexandre Cabral. Parabéns ao 

Alexandre pela linda e oportuna 

homenagem ao nosso amado teólogo da 

ternura. 

 

D. LIESELOTTE ORNELLAS – A 

Assembléia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro consignou moção de aplausos e 

congratulações à nossa querida D. 

Lieselotte Hoesch Ornellas, “nutricionista 

de referência histórica no empenho, 

perserverança, hombridade e sucesso na 

profissão.” O documento emitido pela 

ALERJ registra o papel de Lieselotte como 

“grande articuladadora e organizadora dos 

movimentos iniciais” da Nutrição no país, 

Registra ainda que D. Lieselotte foi a 

primeira profissional no Brasil a lançar um 

livro na área de Técnica Dietética.  A 

moção congratulatória termina com os 

seguintes dizeres: “Desempenhos como 

esses merecem ser exaltados, uma vez que 

demonstram o empenho e sacerdócio de 

uma cidadã em representar a categoria e 

tornar visível o direito à alimentação 

saudável ao povo brasileiro.” A ICI junta-se 

a ALERJ nesse bonito gesto de 

reconhecimento ao trabalho de uma das 

mais importantes nutricionistas do Brasil. 

Bendito seja Deus por vida tão preciosa! 

 

CONTRIBUIÇÕES À ICI - No mês que 

passou tivemos um pequeno superávit no 

balanço financeiro da ICI. Reafirmemos a 

cada mês nossa intenção de contribuirmos 

com assiduidade e liberalidade para que 

nossa ICI possa sustentar todos os seus 

compromissos. Avante!  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 17: Thieplo de Benites Bertola 

Gonçalves; dia 20: Eliezer Leal; dia 21: 

Everaldo Vieira Junior.  A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

derrame as suas bênçãos. 

 

NATAL NA CASA DA CELY- Como nos 

bons tempos, nosso Natal começará mais 

cedo. A casa da presbítera Cely Soares 

estará aberta no dia 05 de dezembro, 

primeiro sábado do mês, para uma linda 

celebração do Advento. Mais detalhes no 

próximo Notas Importantes. Anote em sua 

agenda: 05 de dezembro, às 11:00h.  

 

UM EXCELENTE CUIDADOR - O 

jovem Denílson que tem nos auxiliado no 

serviço de segurança da ICI, tem também 

qualificação na área da saúde, com 

especialidade no cuidado de pessoas na 

terceira idade. Denílson foi o cuidador do 

nosso querido Victor Valla durante alguns 

anos. Se você souber de pessoas que 

necessitam deste serviço é só se manifestar. 

 

MEDITAÇÃO NA ICI - Sempre às terças-

feiras, às 18:30h. Junte-se a nós! 

 

JEAN YVES LELOUP - As três 

sabedorias de Salomão é o tema do 

seminário a ser proferido pelo teólogo da 

Igreja Ortodoxa e psicólogo Jean Yves 

Leloup, na Academia Brasileira de Letras, 

no inicio do mês de dezembro.  O seminário 

está divido em três partes: Sabedoria da 

lucidez (o livro de Qoelet); Sabedoria da 

vida (o livro da Sabedoria); Sabedoria do 

amor (o livro do Cântico dos Cânticos).  A 

seguinte pergunta guiará esta jornada pela 

sabedoria salomônica: Calma, claridade, 

compaixão – não seria essa uma sabedoria 

para todos os tempos, capaz de suportar e 

transfigurar o caos, a confusão e a loucura 

de todos os tempos? O evento acontece no 

auditório da Academia Brasileira de Letras 

no dia 10 de dezembro, das 10:00h às 

14:00h.  Maiores informações no mural. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Lya; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Mariana e Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM: 

sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


