
NOTAS IMPORTANTES 
 
CONHEÇO UM HOMEM - Sua piedade era 

interiorizada. Passou-nos um sentido espiritual e 

ético de vida: ser sempre honesto, nunca enganar e 
confiar irrestritamente na Providência divina. Para 

que seus onze filhos pudessem estudar e chegar à 

universidade vendia, aos pedaços, todas as terras que 

tinha ou herdara. No fim, vendeu até a própria casa. 
Sua alegria era sem limites quando vínhamos de 

férias, pois assim podia discutir horas e horas 

conosco. E nos batia a todos. Morreu jovem, com 54 

anos, extenuado de tanto trabalho e de serviço em 
função de todos. Sabia que ia morrer. Sonhava 

conversar com Platão, discutir com Santo Agostinho 

e estar entre os sábios. Na mesma hora e no mesmo 

dia em que embarquei no navio para estudar na 
Europa seu coração deixou de bater. Vim saber 

somente quando cheguei em Munique. Os irmãos e as 

irmãs inscreveram seu lema de vida na sua tumba: 

”De sua boca ouvimos, de sua vida aprendemos: 
quem não vive para servir não serve para viver. 

Confira no blog e no mural o lindo texto de Leonardo 

Boff sobre a vida de seu pai. 

 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ 

- Último dia de inscrição!  Será uma ocasião 

imperdível para aprofundarmos nossos laços de 

amizade e companheirismo. Nossos encontros 
semanais são sempre muito rápidos limitando-se, na 

maioria das vezes, à pequena hora do culto 

dominical.  Em São Moritz teremos um fim de 

semana inteiro!  Escolhemos um tema instigante para 
nos guiar nos momentos reflexivos do encontro: 

Onde está Deus?  Onde estamos nós: questões 

fundamentais quando o sofrimento nos visita. Com 

este tema pretendemos refletir sobre a pergunta por 
Deus que surge, sobretudo nos momentos trágicos de 

nossas histórias individuais e coletivas.  À pergunta 

Deus: onde estás?  queremos acrescentar uma 

segunda questão, que frequentemente fica esquecida 
nesses contextos: E nós, onde estamos?   Com a 

junção dessas duas perguntas afirmamos aquela 

eterna parceria do nosso Deus com a humanidade. 

Afirmamos a parceria anunciada já no primeiro livro 
bíblico entre Deus, o Pai e a humanidade nascida do 

contorno de suas mãos. Ás vezes a insistência em 

ficar defendendo muito rapidamente a vontade de 

Deus nos acontecimentos trágicos da nossa vida, nos 
desvia do mais importante: ouvir os que sofrem, 

socorrer os que necessitam.  O samaritano da 

parábola contada por Jesus não ficou se perguntando 

pelos por quês da ausência ou presença de Deus no 
sofrimento do homem caído no chão. Socorreu-o! 

Aproximou-se! Fez-se seu irmão. Inscreva-se ainda 

hoje, venha refletir conosco.  Vamos reafirmar o 
lindo elo de amizade que temos com o hotel São 

Moritz e todos os seus funcionários e funcionárias.  

Você não pode ficar de fora! 

 
ENCONTRO: CUSTOS E DETALHES –  Os 

custos são os seguintes: Inscrição: R$ 10,00; R$ 

400,00 o adulto no quarto single (01 pessoa sozinha 

no quarto); 300,00 cada adulto no quarto duplo (02 
adultos no quarto); R$ 280,00 cada adulto no quarto 

triplo (03 adultos no quarto); R$ 200,00 cada adulto 

no quarto quádruplo ou quíntuplo; * Cortesia de 02 

(duas) crianças até 12 anos no quarto com dois 

adultos pagantes. * Pagamento em 2 vezes iguais* 
Inclui pensão completa e festa junina. Pedimos que 

entreguem os cheques ainda hoje aos diáconos de 

plantão. Caso não consigam efetuar o pagamento hoje 

oferecemos uma outra possibilidade que é o depósito 
diretamente na conta do hotel enviando um fax com 

seus dados para o tel: 2512-5242.  Eis a conta: Hotel 

Fazenda São Moritz – Banco Itaú – ag: 8582, c/c: 

13584-7 e CNPJ: 33.196.197.0001/35.  Alugamos 
uma van e temos apenas 2 vagas. O preço é R$ 70,00 

e o melhor ela irá  buscar e levar as pessoas em casa.  

A primeira saída na Gávea será às 12:30h. Por 

telefone avisaremos a cada um quando estivermos 
chegando.  OBS: a inscrição e a Van deverão ser 

pagas separadamente ao diácono de plantão. 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO: Mariana (filha de George 
e Ângela), Bernardo (netinho da Tereza); presbítero 

Arthur Carijó, Rita (irmã de Eni), Rosa Dulce (mãe 

da Cristina), Tereza Cristina Sodré Regis (amiga da 

Eula), Maria de Lourdes Rios, Irma Coutinho (amigas 
de Ana Mara Miguez).  Ana Cláudia Marques (filha 

da Nancy), Sra. Zina Guarabyra.  Reserve um 

momento do seu dia para interceder por nossos 

irmãos e irmãs. Agradeçamos ao Pai a plena 
recuperação de José Ricardo (filho de Jether/Lucilia 

Ramalho. Bendito seja Deus! 

 

ALMOÇO EM BENEFÍCIO DO CREI – Hoje, às 
12:30h  teremos um grande almoço aqui na ICI.  

Ainda temos alguns convites. O preço: R$ 30,00. 

Trata-se de oportunidade festiva de apresentar o 

CREI aos que ainda não conhecem.    

 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã é dia de classe 

Paul Tillich, às 18:30h. Em pauta o último capitulo da 

obra: Deus, um guia para os perplexos.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração 

das mulheres será na próxima quarta-feira às 15:00h 

aqui mesmo na ICI.   
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Maria Eduarda Oliveira de Carvalho; dia 01.06:  

Antonio Carlos Silva, Solange da Silva e Sousa; dia 

02: Lenise Duarte Mena Barreto; dia 03: Bernardo 

Amaral Lopes.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Eliezer; Próximo domingo: manhã: Izabel; 

noite:  
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO -  At 1.6-14, Sl 68.1-10, 

32-35, 1 Pe 4.12-14, 5.6-11, Jo 17.1-11. 
 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem sempre aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 
 


