
NOTAS IMPORTANTES 

O CREDO DE DOSTOIEWSKI - Creio que não existe nada de mais belo, de mais profundo, de mais 
simpático, de mais viril e de mais perfeito do que o Cristo; e eu digo a mim mesmo, com um amor cioso, 
que não existe e não pode existir. Mais do que isto: se alguém me provar que o Cristo está fora da 
verdade e que esta não se acha n'Ele, prefiro ficar com o Cristo a ficar com a verdade. 

JESUS NÃO NOS DEU UMA IDEOLOGIA, DEU-SE A SI MESMO -  Irmãos, eu gostaria de gravar no coração 

de cada um esta ideia: o cristianismo não é um conjunto de verdades nas quais devemos acreditar, de 

leis que devam ser cumpridas, de proibições... O cristianismo é uma pessoa, que nos amou tanto e que 

pede nosso amor. O cristianismo é Jesus Cristo e o evangelho. Jesus de Nazaré não nos deu uma 

verdade, Jesus não nos deu uma história que precisa ser descoberta. Ele  sequer nos ofereceu uma 

ideologia.  Jesus nos ofereceu a si mesmo. {Adaptado de uma homilia de D. Oscar Romero}  

POSSE DOS DIÁCONOS – Hoje no culto da noite serão empossados os diáconos e diaconisas 
eleitos em assembleia extraordinária no domingo passado.  Os nomes: Celso Marcos Vieira de 
Souza, Dimas Costa, Eliezer Luiz dos Santos Leal, Isabel Christina de Alcântara Figueiredo 
Pimenta, José Alouysio Chaves, Lya Costa da Silva, Marcelo Alan de Oliveira Pinto, Roberto da 
Costa Lima, Rute Perandini, Samira Farid Ismail, Teresa Pereira .  Que Deus ilumine e abençoe 
ricamente seus servos e servas no desempenho do ministério diaconal.  

GRUPO DE TRABALHO INFANTIL DA ICI -  Hoje, às 17h, reúne-se o grupo de trabalho que tem 
refletido sobre a educação infantil na ICI.  

ATENÇÃO PARA OS DETALHES DO ENCONTRO EM SÃO MORITZ – Data: 7, 8 e 9 de junho. As 
inscrições podem ser feitas com um dos diáconos de plantão. Inscrição: R$ 30. 00 - R$ 420,00 – 1 
adulto no quarto de solteiro; R$ 320,00 – cada adulto no quarto duplo (2 adultos no mesmo 
quarto); R$ 290,00 cada adulto no quarto triplo (3 adultos no mesmo quarto); R$ 220,00 – cada 
adulto no quarto quádruplo ou quíntuplo. * Cortesia de duas crianças até 12 anos no quarto com 
dois adultos pagantes. Caso haja uma terceira criança de 6 a 12 anos ela irá pagar R$ 110,00. A 
inscrição deverá ser paga separadamente. O pagamento também poderá ser efetuado 
diretamente na conta do hotel: Hotel São Moritz: Banco Itaú – Ag. 8582, c/c: 13584-7, CNPJ: 
33.196.197.0001/35. Enviar o comprovante com seu nome para eventos@saomoritz.com.br ou 
então ligar para 2239-4445 confirmando o depósito.  O pacote inclui  pensão completa (café da 
manhã, almoço e jantar). Contratamos um micro-ônibus e restam poucos lugares. O preço é R$ 
65,00. Solicitamos que efetuem o restante do pagamento do hotel e o pagamento do ônibus até 
o próximo domingo. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima quarta-feira será na residência de Vilma Hamacher, Av. 

Delfim Moreira, 12 apto 301 – Leblon. Horário: 15:00h.  Participem! 

PROJETO CESTA BÁSICA – Sábado próximo é dia da entrega das cestas básicas.  Você já colaborou?  Os 

itens necessários são: arroz, feijão, açúcar, pó de café (500 grs.), óleo, fubá, extrato de tomate, sardinha, 

biscoitos.  Há alguns meses a Igreja tem tido que arcar com estas despesas para complementar as 

cestas.  Precisamos muito da sua ajuda.   

UM OUTRO ENVELHECER É POSSÍVEL  -  No ultimo domingo de junho, dia 30, no culto da manhã, a 

socióloga Lucia Ribeiro estará conosco falando do seu livro: Um outro envelhecer é possível.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  - dia 27:  Márcia Costa Gomes, Wanda Berbat Marçal; dia 28: Mariana 

Vianna Rosalba Tupinambá; dia 29:  Maria Eduarda Oliveira de Carvalho; dia 30: Rev. Luiz Longuini Neto, 

Lara Lima do Nascimento; dia 01/06: Antonio Carlos Silva, Solange da Silva e Sousa.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede que Deus lhes estenda as suas bênçãos. 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe Paul Tillich.  Continuamos o estudo do livro  “Deus à 
procura do homem”,  do teólogo e filósofo Abraham Heschel. O tema da aula:  “Glória”.  às 18:30h 
pontualmente. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: Dimas; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Roberto. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 
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