
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
 
PROFETA DA JUSTIÇA E DA DELICADEZA– 
Nosso querido Victor Vincent Valla nos cativou 

desde sua chegada à ICI no finalzinho dos anos 90.  

Fincou raízes tão profundas a ponto de dar-nos a 

impressão de ter sido um dos fundadores da Igreja 
Cristã de Ipanema. Homem bom e íntegro, mártir na 

luta contra a desigualdade brasileira, formou gerações 

de sanitaristas na Escola Nacional de Saúde Publica, 

conhecido sempre como intelectual brilhante, com 
pés na academia e na vida, sobretudo a vida da gente 

pobre do nosso país. Um dos nomes mais importantes 

no campo da chamada educação popular brasileira. 

Victor veio ao Brasil como missionário de uma 
ordem católica. Chegou em 1964, quando a ICI dava 

os primeiros passos em seu primeiro ano de vida.  

Acompanhado de sua companheira Kita, este 

americano de nascimento e brasileiro por escolha, 
entrou no templo da ICI pela primeira vez para 

assistir a celebração de um casamento. Desde então, 

nunca mais deixou de freqüentar os trabalhos 

regulares da comunidade, sendo presença constante 
inclusive nos encontros da Igreja. Vem servo bom, 

entra no gozo do teu Senhor! Estas palavras divinas 

alcançaram os ouvidos de Victor na ultima segunda-

feira, dando um sentido pleno a uma vida de intensa 
procura.  Viu-se Victor tomado pela maravilhosa 

graça, chamado à plenitude do amor, mergulhado no 

coração d’Aquele cuja bondade espelhou todos os 

dias de sua presença conosco. A ICI chora a 
despedida de mais esse filho tão querido, um exemplo 

de integridade e fé, um profeta no qual a justiça e a 

delicadeza se encontraram.  

 
CULTO IN MEMORIAM – No próximo domingo 

pela manhã teremos um culto de gratidão a Deus pela 

vida de Victor Valla. 

 
NARRAR DEUS HOJE - Da PUC Rio, via e-mail, 

chega convite à Igreja para participar do Simpósio 

Internacional Narrar Deus numa sociedade pós-

metafísica. O evento acontece no auditório Pe 
Anchieta da PUC Rio, entre os dias 13 e 17. A 

entrada é franca e a programação pode ser conferida 

no mural do corredor do templo. 

 
BIENAL DO LIVRO - A Editora Vozes convida 

para o re-lançamento de quatro obras do teólogo 

Leonardo Boff focadas no tema da espiritualidade.  O 

re-lançamento seguido de bate papo com o autor 
acontecerá no Café literário, no pavilhão azul da 

Bienal do livro, hoje às 12:00h.  Detalhe, dois dos 

livros tiveram suas quarta capas assinadas uma por 
Jether Ramalho e outra pelo Pastor Edson. 

 

RUMO AS BODAS DE OURO - O casal Eni e 

Elmo completa amanhã quarenta e sete anos de uma 
linda convivência. Bendito seja Deus por vidas tão 

preciosas! 

 

 

 

NOSSO PASTOR EMÉRITO – Rev. Jonas traz a 
mensagem do Senhor no culto da manhã. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO – O Conselho da ICI 

está convocado para reunir-se amanhã, às 20:00h 
pontualmente. 

 

ICI – GRUPO PETRÓPOLIS – Neste domingo 

reúne-se, sob a direção do pastor Leonardo, para 
momentos de louvor, reflexão e comunhão. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Mês passado 

arrecadamos menos de 90% dos itens necessários da 
cesta básica. Estejamos atentos a nossa contribuição. 

 

RENDIMENTO DO ALMOÇO DO CREI – O 

almoço do CREI teve um rendimento líquido de R$ 
2.130,00.  Agradecemos a todos que colaboraram 

quer comprando ou ajudando para que este almoço 

pudesse ter tido o sucesso que teve.  Um 

agradecimento especial a Zildete Queiroz pelo 
delicioso almoço. 

 

ENCONTRO DA ICI – Já está chegando.  As 

inscrições continuam com os seguintes valores: Preço 
por adulto: R$ 180,00. Entrada R$ 30,00 e saldo 

finalizado até 20/09; Preço por criança: 0-5 anos – 

grátis, 06-07 anos: R$ 90,00 08-10 anos 120,00. As 

pessoas que quiserem um contato prévio com a 
pousada podem fazê-lo pelo site:  

www.abel.org/casa_abel_araruama.html. Como 

saíram algumas pessoas que iriam no ônibus estamos 

com 2 vagas.   
 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DO 

ENCONTRO - No dia 19 de setembro teremos um 

churrasco na casa da Cely, a partir das 13:00h.  Os 
convites estão à venda com Antonio no culto da noite 

e custam R$ 15,00 fora as bebidas. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 
Felício dos Santos Guida, Rute Perandini; dia 14: 

Paulo Amaury Sarmento Costa; dia 15: Ana Cláudia 

Martinez Pinheiro; dia 16: Marília Rothier Cardoso; 

dia 17: Lenita Vieira Moraes; dia 18: Beatriz de 
Carvalho Paiva, Márcio Miguez de Mello Mathias; 

dia 19: Beatriz Conceição Nascimento, Beatriz 

Hamacher Soares, Sidney de Oliveira Santos.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes 
estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 
noite: Eliezer e Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos 
domingos às 10:30h e 19:00h 

 

 

http://www.abel.org/casa_abel_araruama.html

