
NOTAS IMPORTANTES 
 
ANIVERSÁRIO DA ICI - Neste segundo 

domingo do natalício de nossa ICI, ouviremos a 

história de nossa comunidade contada pela 

Pastora Leni Gusmão, no culto da manhã.  No 

culto da noite teremos a presença do Pastor 

Batista Henrique Vieira. O jovem ministro é 

Pastor da Igreja Batista do Caminho, 

Congregação da Primeira Igreja Batista de 

Niterói. Atua também como Professor de 

história e sociologia, é formando em teologia 

pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Além 

disso, está cursando Ciências Sociais na UFF, 

atuando como militante social especialmente na 

área de direitos humanos.  Ao Pastor Henrique o 

abraço amigo e agradecido da ICI. Que Deus o 

ilumine ricamente! 

 

JEAN YVES LELOUP NO RIO - Para nos 

aproximarmos de uma visão plena das coisas e 

dos acontecimentos nós temos necessidade do 

olhar científico que explicita seu como?, do 

olhar filosófico que se interroga sobre seu  por 

que?, e do olhar filocálico ou contemplativo 

que celebra sua presença. Por vez zarolho, 

míope ou cego, nosso olhar é mais ou menos 

determinado por cada uma dessas disciplinas e 

condiciona o clima no qual vivemos. Podemos 

passar da angústia de existir  à consciência de 

ser? Do medo de viver à alegria de estarmos 

vivos? Podemos passar das filosofias do 

absurdo contemporâneas para uma filocalia 

(amor pela beleza em grego) ao mesmo tempo 

tradicional e futura, que iluminar o olhar que 

pousamos sobre o mundo, não para fazermos do 

mundo um ídolo, mas um ícone?   Eis o tema do 

da palestra a ser proferida pelo teólogo ortodoxo 

Jean Yves Leloup, na Academia Brasileira de 

Letras,  no dia 16 de setembro próximo.  A 

palestra será proferida das 13 às 17 horas e terá 

como título: Da Filosofia à Filocalia – uma 

escola do olhar. Informações sobre como 

participar:  eventos.jeanyvesleloup@gmail.com. 

Tels: 81451121 e 22955463. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich. Nosso pastor Leonardo 

dirigirá o debate sobre a terceira e penúltima 

parte da obra do rabino Nilton Bonder, O 

Sagrado. 

 

ICI EM AÇÃO -  O Pastor Edson ministrará de 

segunda à sexta feira desta semana um módulo 

de Aconselhamento pastoral em situações de 

crise, no curso de Pós Graduação em 

Aconselhamento Pastoral da Faculdade 

Teológica Sul Americana, na cidade de 

Londrina, no Paraná.  

 

NO PRÓXIMO DOMINGO - no culto da 

noite, nosso coral apresentará uma bela cantata 

em comemoração aos 48 de vida da ICI. O 

pastor Edson trará a mensagem. Traga um(a)  

convidado(a)! 

 

ICI NO RECREIO - Já tem data e horário o 

próximo encontro da ICI- grupo Recreio. Será 

no dia 23 de setembro e terá como tema:  

Celebrando a chegada da primavera. Como 

sempre, Ângela e George Paiva estarão 

recebendo em sua residência todos que 

quiserem participar.  Mais detalhes da reunião 

nas próximas Notas importantes.  

 

MENSAGENS GRAVADAS - O presbítero 

Eurico tem gravado os sermões dos cultos das 

noites. Se você tem interesse em adquirir um 

CD com alguns sermões, é só dirigir-se ao nosso 

jovem presbítero.  

 

SOCIEDADE INFANTIL DA ICI -  Nossas 

crianças têm um novo espaço para suas aulas no 

culto da noite. Trata-se do pátio do terceiro 

andar. Desde domingo passado as atividades da 

sociedade infantil têm sido lá realizadas.  

Vamos trazer nossas pequerruchos e 

pequerruchas, dando –lhes a oportunidade de 

conhecer o evangelho libertador de Jesus desde 

cedo. Ensina a criança no caminho que deve 

andar... 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

15: Samira Farid Ismail; dia 16: Julia Spiegel 

de Almeida, Giovanna Albuquerque; dia 18: 

Ângela de Macedo e Silva Amaral.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes de entrar no 

templo. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Marcelo e Mariana; Próximo 

domingo: manhã: Samira; noite: Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 
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