
NOTAS IMPORTANTES 

 
ICI NA NOVA DIRETORIA DO CONIC-RIO - 

Nosso irmão Sergio Duarte foi eleito vice-presidente 

do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, setor Rio, 
em assembléia realizada no dia 2 de setembro 

próximo passado. Nessa mesma assembléia a ICI 

passou a ser membro pleno daquela instituição. A 

presidência ficou com o Bispo Nelson Marcelino, da 
Igreja católica romana.  Há dois anos nosso irmão 

Sergio tem acompanhado os passos do CONIC –Rio, 

tornando-se um importante assessor deste órgão 

ecumênico.  O culto de posse da nova diretoria está 
marcado para a próxima sexta-feira, dia 30, aqui em 

nossa Igreja, às 20h. Venha celebrar conosco. Traga 

um convidado. 

 
INSCRIÇÕES ABERTAS (LEIA COM 
ATENÇÃO) – Falta menos de 1 mês para o nosso 

Encontro e a grande maioria ainda não se inscreveu.  

Não deixe para a última hora.  Os diáconos de plantão 

estão fazendo as inscrições após os cultos da manhã e 
noite. Ao efetuar a sua inscrição dê o nome e 

sobrenome. Quanto às crianças, pedimos aos pais ou 

responsáveis que informem o nome completo e a 

idades das mesmas.  Quanto aos preços continuam  os 
mesmos do encontro anterior: Inscrição: R$ 10,00; 

R$ 400,00 - o adulto no quarto single (1 pessoa 

sozinha no quarto); R$ 300,00 - cada adulto no quarto 

duplo (2 adultos no mesmo quarto); R$ 280,00 - cada 
adulto no quarto triplo (3 adultos no mesmo quarto); 

R$ 200,00 - cada adulto no quarto quádruplo ou 

quíntuplo (4 adultos no mesmo quarto); * Cortesia de 

duas crianças até 12 anos no quarto com dois adultos 
pagantes; * Forma de pagamento em 2 parcelas com 

um cheque para agora e outro para a data do encontro 

pré-datado. * Queremos solicitar a colaboração de 

todos no quesito pagamentos, para que sejam feitos 
com antecedência, no ato da inscrição. Não serão 

recebidos pagamentos no hotel a não ser em caso de 

extrema necessidade.  O pacote inclui pensão 

completa.  No momento da inscrição faça sua opção 
quanto ao transporte. Você pode ir em uma Van com 

15 lugares. O preço: R$ 70,00 por pessoa.  Caso 

tenhamos uma grande procura para a Van existe a 

possibilidade de alugarmos um micro-ônibus.  O 
valor da condução e da inscrição devem ser pagos 

separadamente do pagamento relativo à hospedagem.  

 

AINDA SOBRE O ENCONTRO -  Nosso tema será 
Revisitando o mistério da salvação: salvos por quem, 

do que e para que?  Os teólogos Tony Brun, Ricardo 

Lengruber e Marcos Martins estarão nos 

assessorando na discussão do tema. Na noite de 
sexta-feira, o Pastor Edson fará uma brevíssima 

introdução ao tema. Na manhã de sábado teremos 

uma linda devocional, com muita musica e uma 
reflexão trazida pelo Pastor Leonardo. À tarde do 

sábado as crianças terão um momento especial de 

reflexão e vivência , sob a orientação da Profa. Lêda. 

No final da tarde será o momento do painel com as 

diferentes visões sobre o tema. O viés teológico, o 

viés bíblico, o viés existencial, com a presença dos 

nossos assessores.  Na noite do sábado, sob a 

coordenação de Lêda, teremos a apresentação de 

alguns esquetes e números artísticos, logo após o 

jantar. A seguir, música da melhor qualidade para 

todas as gerações presentes.  No domingo, o gran 
finale: o nosso culto ao Deus de amor e misericórdia, 

às 10h30minh.   Uma pequena reflexão sobre o tema 

e os objetivos do encontro pode ser encontrada no 

blog da ICI. 
 

BOTECO DA CELY EM BENEFÍCIIO DAS 

BOLSAS DO ENCONTRO – Uma bonita festa está 

sendo programada para o dia 8 de outubro a partir das 
15h00minh na casa da Cely.  Os convites estão à 

venda com Antonio e custam R$ 15,00 com bebidas à 

parte. 

 
NOSSAS ORAÇÕES - Elevemos nossas preces aos 
céus pela saúde dos nossos irmãos: Theodoro Reis 

Brito, Peter Spiegel, Arthur Carijó, Marcion Bastos 

Pereira (pai da Sandra), Gedra Villaça e Alexandre 

Miranda. Oremos também pela saúde do casal 
Jether/Lucilia Ramalho. Bendito seja Deus, que não 

nos rejeita a oração! 

  

CLASSE PAUL TILLICH – Jesus, um homem 
livre: eis o tema do primeiro capítulo do livro Jesus 

de Nazaré, do teólogo José Comblin, que será alvo da 

nossa reflexão na classe Paul Tiliich, amanhã, às 

18h30minh. 

 

BAZAR COM ARTIGOS INFANTIS E 

ARTIGOS DOMÉSTICOS – Apesar dos nossos 

apelos poucas foram as doações feitas para o bazar 
que estamos planejando para outubro.  Caso não 

tenhamos doações suficientes teremos que adiá-lo 

para o próximo ano.  Por este motivo, estamos 

precisando da colaboração de todos.  Colocamos até 
um cartaz na porta da Igreja para as doações externas. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Os únicos itens que 

não estamos precisando são: óleo e aveia.  Os outros 
todos estamos precisando.   Não se esqueça que as 

doações das cestas são realizadas sempre no segundo 

sábado do mês, portanto as entregas devem ser feitas 

até o domingo anterior. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje:  
Juliana de Barros Costa; dia 26: Eula Maciel 

Cockell; dia 27: Roberto Martins Bianco; dia 28: 

Laura Leite Vidal, Moema Araújo Lima Casares; dia 

30: Lucas Roxo Mundim.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as 

suas bênçãos. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã:  Lya; noite: 

Rute; Próximo domingo: manhã: Teresa; noite: 

Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por favor, 

desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos 

domingos: às 10h30minh e 19h00minh. 

 



 


