
NOTAS IMPORTANTES 

 
ICI EM AÇÃO - Na próxima quarta-feira, 29 

de setembro, às 19:00h, na Casa de Botafogo, 

Rua Martins Ferreira 40, será lançado o livro 

Mistica e Filosofia, com uma mesa redonda 

composta por Marcus Reis Pinheiro, Eduardo 

Guerreiro e Edson Fernando de Almeida.   O 

livro é fruto da coedição Uapê/Puc-Rio.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – O encontro de 

oração desta semana será na residência de 

Elizabeth Costa. Daremos prosseguimento ao 

estudo das bem-aventuranças. Na última reunião 

fomos desafiados a escrever uma bem-

aventurança para o nosso tempo.  

Conheceremos o resultado na quarta-feira. E 

avançaremos o nosso estudo no sermão do 

monte. Os motivos de oração devem ser 

comunicados a Lenita e Miriam. Mesmo que 

você não possa ir ao encontro, mas conheça 

alguém que esteja precisando de nossa 

assistência e intercessão, comunique o nome ou 

nomes às nossas coordenadoras.  A oração é 

esse exercício de desprendimento pelo qual 

saímos do nosso pequeno eu e nos encontramos, 

no Espírito, com um outro que, muitas vezes, 

sequer conhecemos. O endereço do encontro: 

Rua Francisco Otaviano, 15 apto 401 – Bl. 1 – 

Copacabana.  

 

A ICI VAI AO RECREIO - Na próxima sexta-

feira, dia primeiro de outubro, teremos o 

segundo encontro de estudo, louvor e comunhão 

no prédio onde residem os nossos queridos 

Ângela e George Paiva, no Recreio dos 

Bandeirantes, zona Oeste do Rio.  A temática do 

primeiro encontro foi o desafio da solidão. 

Neste segundo encontro teremos como tema: as 

muitas faces do amor.  Você que conhece 

alguém da zona Oeste - Barra, Jacarepaguá, 

Recreio, Santa Cruz – faça chegar a outros o 

nosso convite. Ligue ou envie um e-mail para a 

secretaria da ICI para repassarmos o convite aos 

interessados. O encontro começará às 20:30h. O 

endereço: Avenida José Luiz Ferraz, 250, 

Espaço Gourmet.  

 

SECULARIZAÇÃO E SAGRADO – É o 

tema do seminário promovido pelo Instituto de 

Humanidades da Universidade Candido 

Mendes, que acontece na próxima quarta-feira, 

às 18h, à Rua da Assembléia, 10, 42. andar, 

centro da cidade.  

 

É COM ESSE QUE EU VOU - Confira no 

mural, na sessão Dicas de Teatro e Cinema, o 

comentário de Christovam Araujo ao show É 

com esse que eu vou, que tem no elenco a jovem 

Lilian Waleska, filha dos nossos queridos Eny e 

Elmo.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Eula Maciel Cockell; dia 27: Roberto Martins 

Bianco; dia 28: Laura Leite Vidal, Moema 

Araújo Lima Casares; dia 30: Lucas Roxo 

Mundim.; dia 02/10: Regina de Moura Carijó 

Maciel, Agenor Marcho Filho.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes pedindo a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

MEDITAÇÃO E CLASSE PAUL TILLICH - 

Amanhã o momento de meditação hesicaste, sob 

a direção de nossa irmã Graça, terá o seu início 

às 17:30h. Logo após, mais uma aula de 

teologia da classe Paul Tillich. 

 

DETALHES DO ENCONTRO – Está 

chegando a hora do nosso encontro no São 

Moritz.  Encerraremos as inscrições no dia 10  

de outubro, a fim de que a equipe organizadora 

possa providenciar a melhor infraestrutura para 

que tenhamos um grande encontro.   Pedimos a 

todos que fizeram o pagamento da inscrição que 

acertem o restante dos valores até o dia 10,   

lembrando que o pagamento pode ser efetuado 

com dois cheques pré-datados, sendo o último 

para a data do encontro. O hotel deve ser pago 

separadamente da inscrição e do ônibus.   

Vamos aos preços: Inscrição: R$ 20,00; Apto 

Single: R$ 350,00; Duplo: R$ 240,00; Triplo: 

R$ 220,00; Quádruplo ou mais: R$ 200,00 por 

pessoa. Crianças: 0-5 anos: livre; de 6-11 anos: 

R$ 100,00 (compartilhando o mesmo apto dos 

pais); a partir de 12 anos: preço normal. Inclui 

pensão completa (café da manhã, almoço e 

jantar). Valor do ônibus: R$ 60,00.  

 

REUNIÃO DO CONSELHO -  A próxima 

reunião do conselho será no dia 04 de outubro, 

primeiro segunda-feira do próximo mês. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Mariana e Eliezer. Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Rute. 

 

TEXTOS DO PRÓXIMO DOMINGO – Lm 

1.1-6, Lm 3.19-26 ou Sl 137, 2 Tm 1.1-14, Lc 

17.5-10. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por 

favor ,desligue o celular durante o culto. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMIGOS: às 10:30h e 

19:00h. 


