
NOTAS IMPORTANTES 

PAZ na casa de Abraão 

Uma das mais belas palavras em hebraico é shalom. 
Tem como seiva um lamed profundo, como as árvores 
frondosas da Galileia. E as raízes cheias de vigor, onde 
se enlaça o mem. Como a árvore de Martin Buber. 
Palavra milenar que os lábios dos justos evocam de 
geração a geração. Não abandonemos nossa casa, 
semita, de que todos fazemos parte, judeus, cristãos e 
muçulmanos, filhos da mesma sede de Abraão, Moisés 
e Ismael. Somos a letra shin, dois ramos de um mesmo 
tronco. Pensemos no martírio de Yitzhak Rabin, e em 
nome dessa mesma paz, vamos dizer juntos um NÃO às 
mortes em Gaza e em Israel, venham de onde vierem. 
Esta é a vocação de Israel, da Palestina e de todos os 
descendentes de Abraão. Viva a paz. Permaneçamos 
juntos.   {No mural confira os nomes dos signatários 
desse documento em favor da Paz na casa de Abraão} 
 
PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO CONSELHO – Aprovar 
reforma no telhado do edifício, para estancar 
infiltrações  nas dependências do terceiro andar;  
atualizar os  equipamentos de som do templo;   estudar 
e aprofundar  com empenho proposta de criação de 
uma clinica psicanlitica para atendimento a pessoas de 
baixa renda  nas dependências da ICI; atualizar o 
recurso que mensalmente  é destinado  ao Centro de 
Recuperação Infantil.   
 
ICI: 51 ANOS DE VIDA –  Nossa comunidade estará em 
festa durante todo mês de agosto.  Hoje receberemos a 
visita do Rev. Pedro Alonso Puentes Reyes, ministro da 
IECLB, pastor da Paróquia Bom Samaritano. No próximo 
domingo, pela manhã, teremos programação especial 
no culto da manhã, com apresentação musical de 
Miriam Guimarães, acompanhada pelo violonista 
Samuel de Pádua.  No dia 24, teremos apresentação 
especial do Coral  Myrza Wanderley no culto da noite. 
Para finalizar o mês tão especial, teremos o grande 
encontro no Hotel São Moritz entre os dias 29 e 31 de 
agosto. 
 
BOAS VINDAS AO REVERENDO PEDRO ALONSO  - 

Agradecemos a presença do Rev. Pedro Alonso, 

ministro luterano,  e pedimos  ao Pai que o abençoe 

ricamente, com todos os seus familiares. Que seja bem 

vindo e que se sinta acolhido e abraçado por todos e 

todas nós. Obrigado!  

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ –  A ultima 
aula do Prof. Kadu Santoro sobre a Cabala cristã será 
ministrada na classe Paul Tillich de amanhã. Logo a 

seguir, meditação cristã sob a liderança  do diácono 
Alouysio.  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Pedro Camargo 
Roscio, Daniel Lobo de Oliveira Maciel; dia 11: Carlos 
Sant’Anna, dia 12:  Céfas Augusto Araújo  Dourado, 
Pedro Telles Pinto, Vera Maria Maranhão Carijó, Maria 
Angélica Marques Gouvêa; dia 13: Vera Penteado; dia 
15: Samira Farid Ismail; dia 16: Julia Spiegel de Almeida. 
Parabéns aos aniversariantes. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima quarta-
feira, dia 13,  será na residência de Vera Penteado,  Rua 
Humberto de Campos, 366 apto 604 – Ipanema. O 
horário: 15h.  
 
NO ESSENCIAL, UNIDADE; NAS DIFERENÇAS, 
LIBERDADE; EM AMBAS AS COISAS, O AMOR – Eis o 
tema do próximo encontro da Igreja Cristã de Ipanema 
no Hotel São Moritz, entre os dias 29 e 31 de agosto. O 
valor da inscrição é de R$ 30.00 (trinta reais).  Valor da 
hospedagem:  
R$ 460,00 (adulto sozinho no quarto de solteiro). 
R$ 350,00 cada adulto no quarto duplo (2 adultos no 
mesmo quarto). 
R$ 320,00 cada adulto no quarto triplo ou quádruplo (3 
ou 4 adultos no mesmo quarto). 
Cortesia de duas crianças até 12 anos no mesmo quarto 
de dois adultos pagantes. 
Forma de pagamento: 02 X iguais (agosto e setembro). 
As reservas devem ser feitas com Rodolfo através do 
telefone 2239-4445. Quem quiser efetuar o pagamento 
na própria Igreja, poderá fazê-lo com a secretária da ICI, 
Rute.  Havendo interesse, alugaremos um micro ônibus 
de 30 lugares.  O aluguel do ônibus é R$ 1.800,00, 
montante que será dividido entre as pessoas 
interessadas. Por isso pedimos que os interessados se 
manifestem  o mais rápido possível,  porque temos que 
dar um sinal no valor de 30% do valor do aluguel do 
veículo. 
 
CHURRASCO EM BENEFICIO DAS BOLSAS  DO 
ENCONTRO – No próximo sábado teremos um grande 
churrasco na residência da Cely.  Preço: R$ 35,00 com 
bebidas à parte.  Horário: 14:00h. Os convites estão à 
venda com Antonio, no culto da noite. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: manhã: Isabel; 
noite: Alouysio, Próximo domingo: manhã:  Samira; 
noite:    Rute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10h30minh e 19h00minh. 


