
NOTAS IMPORTANTES 

 
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich, às 18:30h, pontualmente.  

Em pauta o último capítulo da obra Jesus de 

Nazaré do Pe. José Comblin. O próximo tema 

da classe será: Um outro olhar sobre a 

natividade de Jesus. Participe!  

 

CHÁ BENEFICENTE DO CREI –  Na 

próxima quinta-feira,  dia 10 de novembro 

teremos o tradicional chá em benefício do 

CREI. Os convites podem ser adquiridos com 

Vilma Hamacher ou Lenita.  O preço: R$ 30,00. 

A nossa gratidão a Maria Amélia pelo empenho 

em conseguir junto aos condôminos do edifício 

onde reside a permissão para a realização desse 

importante encontro. Além dos momentos de 

comunhão e confraternização é uma bela 

oportunidade de contribuirmos diretamente ao 

CREI. O dinheiro arrecadado será todo 

direcionado para o pagamento dos encargos de 

final de ano.  Compre o seu ingresso mesmo que 

não possa ir ao evento. Presenteie alguém. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

09: Elizabeth Sarmento Costa, Carlos Fernandes 

Fuentes de Araújo; dia 12: João Paulo Lessa 

Pellegrini, Maria Isabel Araújo Lima Duque 

Estrada.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que a todos lhes estenda as suas 

bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não nos 

esqueçamos que a cesta básica será distribuída 

no próximo sábado. Os itens que estão faltando 

são: aveia: 2 cx, arroz: 5 kg, fubá: 3 kg, óleo: 4 

latas, pó de café: 5 pacotes de 500grs.   

 

ACOLHENDO O ADVENTO - O CONIC 

convida a todas as igrejas cristãs para a 

celebração da chegada do Advento, no dia 25 de 

novembro próximo, às 10:00h, aos pés do 

monumento do Cristo Redentor, que este ano 

completou 80 anos de existência. O Rev. Sergio, 

nosso representante no CONIC tem informações 

sobre a gratuidade no bondinho.  

 

A DIFÍCIL BUSCA DA 

AUTOREALIZAÇÃO – Confira no blog da 

ICI e também no mural do corredor do templo o 

interessante texto de Leonardo Boff sobre a 

busca da autorealização. Separamos, como 

aperitivo, dois parágrafos do texto: Para Hoje 

vigora vastamente uma erosão de valores éticos 

que normalmente eram vividos e transmitidos 

pela família e depois pela escola pela 

sociedade. Essa erosão fez com que as estrelas-

guia do céu da ética ficassem encobertas por 

nuvens de interesses danosos para a sociedade 

e para o futuro da vida e do equilíbrio da 

Terra.... Esta atmosfera de anomia e  de vale-

tudo que se espraia também na política, faz com 

que o sentido ético fique embotado e as pessoas 

diante da geral corrupção se sintam impotentes 

e condenadas à amargura ácida e à resignação 

humilhante. Neste contexto muitos buscam 

sentido na literatura de auto-ajuda, feita de 

cacos de psicologia, de sabedoria oriental, de 

espiritualidade com receitas para a felicidade 

completa, ilusória, porque não se sustenta nem 

se apóia num sentido realista e contraditório da 

realidade. Outros procuram psicólogos e 

psicanalistas que recebem dicas melhor 

fundadas. Mas no fundo, tudo termina com os 

seguintes conselhos: “dada a falência das 

instâncias criadoras de sentido como as 

religiões e as filosofias, devido à confusão de 

visões de mundo, da relativização de valores e 

do vazio de sentido existencial, procure você 

mesmo seu caminho, trabalhe seu Eu profundo, 

estabeleça você mesmo referências éticas que 

orientam sua vida e busque sua auto-realização. 

“Auto-realização”: eis uma palavra mágica, 

carregada de promessas.   

 

ESPAÇO ECUMÊNICO - O arcebispo 

anglicano emérito e Prêmio Nobel da Paz 

Desmond Mpilo Tutu recebeu o título de Doutor 

Honoris Causa da Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná (PUC-PR). O fato ocorreu 

no teatro da Universidade, no último dia  28 de 

outubro, em reconhecimento à sua luta 

incessante contra a pobreza, o preconceito e o 

racismo.  

Fonte: http://transcenderapalavra.blogspot.com 

 

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS -  Marque com 

carinho em sua agenda o dia 24 de novembro. 

Será a última quinta-feira do mês.  Às 20h nos 

reuniremos para a celebração do dia nacional de 

ação de graças. Traga um visitante! 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Marcelo e Mariana; Próximo domingo; 

manhã: Samira; noite: Eliezer. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. Evite ficar andando dentro do templo 

e tendo conversas paralelas após o início do 

culto.  Aproveite os momentos do prelúdio para 

sua reflexão. 

                                                         

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos 

os domingos às 10:30h e 19:00h. 

http://transcenderapalavra.blogspot.com/

