
NOTAS IMPORTANTES 
 
ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO 

MORITZ – A partir de 6ª. feira até domingo 

estaremos no hotel São Moritz para nosso 

encontro semestral da ICI. Meditaremos sobre o 

tema:  A essência do evangelho: o convite ao 

desapego.  Solicitamos àqueles que ainda não 

efetuaram o pagamento que o façam hoje sem 

falta ou durante o início da semana depositando 

na conta do hotel: Banco Itaú – Ag. 8582, 

c/corrente: 13584-7, CNPJ: 

33.196.197.0001/35. Enviar o comprovante com 

seu nome para o seguinte e-mail: 

eventos@saomoritz.com.br ou então ligar para 

2239-4445 confirmando o depósito.  

Informamos àqueles que irão de Van, que 

estejam na porta da Igreja às 13:30h, o mais 

tardar.  Temos 2 apartamentos vagos e estamos 

com 2 lugares na Van caso alguém se interesse.  

 

DIA DAS MÃES – Nos cultos da manhã e da 

noite as crianças da Igreja homenageiam nossas 

queridas mães. Além das crianças, nossa 

querida D. Edith Marchon declamará um lindo 

poema dedicado às mães.   

 

ICI EM AÇÃO - O Pastor Edson dirigiu uma 

palavra de gratidão às mães do CREI na ultima 

quinta-feira.  Alguns pais também estiveram 

presentes.  

 

CLASSE PAUL TILLICH –  Amanhã é dia de 

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

pauta o capítulo 8 do livro de José Pagolla,  

Jesus: aproximação histórica. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Ontem foram 

entregues as cestas básicas.  Infelizmente 

arrecadamos muito pouco este mês e tivemos 

que comprar praticamente todos os itens da 

cesta.  Solicitamos a colaboração de todos 

mensalmente para este projeto tão importante da 

ICI. 

 

SEMANA DA UNIDADE DOS CRISTÃOS - 

A Semana da Oração pela Unidade dos 

Cristãos acontecerá entre 20 e 27 de maio. 

Promovido mundialmente pelo Conselho 

Pontífice para Unidade dos Cristãos (CPUC) e 

pelo Conselho Mundial de Igrejas (CMI), a 

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 

(SOUC) acontece em períodos diferentes nos 

dois hemisférios. Apesar de tantas divisões 

confessionais, comunidades cristãs do 

hemisfério Norte celebraram a SOUC no entre 

os dias 18 e 25 de janeiro. No Sul, as orações e 

celebrações em torno do tema da unidade 

acontecem no período de Pentecostes. No 

Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 

(CONIC) lidera e coordena as iniciativas que, 

neste ano, acontecem sob o tema de 1 Coríntios 

15:51-58: “Todos seremos transformados pela 

vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. (Fonte: 

www.claibrasil.org.br) 

CARAVANA DA JUVENTUDE 

ECUMÊNICA - Uma grande movimentação da 

juventude ecumênica brasileira está agendada 

para acontecer na Rio +20.  Jovens de todo o 

Brasil estão convocados para um acampamento 

no Centro Universitário Metodista Bennett, 

entre os dias 15 a 22 de junho. Inscrições e 

outras informações podem ser obtidas pelo  

endereço:  

www.redeecumenicadajuventude.org.br 

ESPIRITUALIDADE HOJE - No dia 15 de 

junho, às 15:30h, na Academia Brasileira de 

Letras, estamos convidados a participar de uma 

conversa/debate com Jean-Yves Leloup e Luiz 

Paulo Horta sobre "Espiritualidade Hoje": É 

mais difícil viver a fé hoje em dia? Por que 

assistimos à volta do fundamentalismo em 

algumas religiões? O que é “Cristianismo 

Oriental" ou "Cristianismo das origens"? Quais 

as diferenças para o Catolicismo Romano? O 

que existe no Monte Athos, na Grécia?  Como 

russos e chineses vivem a fé após anos de 

comunismo? As velhas tradições do Oriente 

foram sufocadas pela modernidade?  Eis alguns 

dos temas serão discutidos.  Informações e 

inscrições: info.sjoao@gmail.com ou 

eventos.jeanyvesleloup@gmail.com 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Teresa Pereira; dia 14: Luiza Sabatini Vieira 

Souto; dia 15: Dimas Ribeiro da Costa, Maria 

Helma Hamacher; dia 16: Aline Siqueira Silva.  

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Eliezer; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Marcelo.   

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h.
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