
NOTAS IMPORTANTES 

 

O CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS CRISTÃS  -  apoia o plebiscito pelo limite da 

propriedade da terra, pelo qual,  toda a sociedade brasileira terá a oportunidade de dizer se é 

contra ou a favor da concentração de terras em nosso país. No documento final da  VI 

Conferência da Paz: “Direitos Humanos e Participação Popular: Por um Limite da 

Propriedade da Terra” publicado no dia 19 de agosto passado, há o seguinte apelo:  Devido à 

abrangência da conferência da paz em seu caráter ecumênico e macroecumênico, registramos a 

presença de membros da comunidade Baha’i que nos relatou o que está ocorrendo no Irã, país 

berço desta comunidade, e que tem se aproximado recentemente do Brasil. Lá vivem 300 mil 

membros da comunidade Baha’i em situação de perseguição e cerceamento de todos os direitos 

humanos e civis. Dentre os quais, 7 membros foram condenados a 20 anos de prisão, cujo crime 

é o de não praticarem a religião do estado. Como não temos barreiras culturais ou religiosas e 

acreditamos que a essência da raça humana é a espiritualidade que nos une, repudiamos tal 

atitude arbitrária e solicitamos que o governo brasileiro se empenhe junto ao governo de Teerã, 

da mesma forma que o tem feito em outras situações, pela sua imediata revogação. 

INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO EM SÃO MORITZ – Definido está o tema do 

encontro da ICI no Hotel São Moritz entre os dias 15 a 17 de outubro próximo: O perdão! As 

inscrições já estão abertas e podem ser feitas com os diáconos de plantão. O pagamento pode ser 

efetuado agora com dois cheques pré-datados, sendo o último por ocasião do encontro. A 

inscrição deve ser paga separadamente.  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). Já temos o valor do ônibus: R$ 60,00. Pedimos que se manifestem no momento da 

inscrição. Detalhes do hotel no mural.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 13: Nancy Marques, 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.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que a todos estenda as suas bênçãos.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO - Depois de uma bela peregrinagem  por diferentes lares, a nossa 

reunião de oração volta ao ambiente do seu nascedouro: a casa da tia Eunice. Será na próxima 

quarta-feira, dia 15.  O endereço é: rua Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl.1 – Copacabana. 

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. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Tereza Brito; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Marcelo e Mariana. 

 

 


