
 

NOTAS IMPORTANTES 

 

BAZAR DO CREI – Mais uma edição do Bazar 

em benefício do CREI : dias 4 e 5 de outubro, 

no terraço.  Música, petiscos, brechó chic e 

muitas ofertas. Procure o pastor Leonardo, a 

Ângela ou o Anderson ou ligue para o CREI   

(2522-5015 ) e saiba como poderá colaborar.  

A criançada agradece!         

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ - 

A programação da semana passada da Classe 

Paul Tillich teve que ser alterada. O  Rev. 

Daniel Rangel Cabral Jr, jovem ministro 

anglicano, que viria na semana passada, virá 

para a aula de amanhã.  O assunto da aula 

será o tema de sua tese de doutorado 

defendida recentemente na Escola Superior 

de Teologia (EST), em São Leopoldo:                

“ Liturgia do oprimido: análise de uma igreja 

na rua”.  Na semana seguinte, nossa classe 

iniciará uma série de encontros tendo como 

base o livro Variações sobre o prazer: Santo 

Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette, do 

teólogo e educador Rubem Alves. Após a 

classe Paul Tillich, meditação cristã, com a 

direção do diácono Alouysio.  

REUNIÃO DO CONSELHO - A próxima reunião 

do Conselho será dia 6 , primeira segunda-

feira de outubro. Todos os presbíteros e 

presbíteras estão convocados.  

BATISMO – Hoje no culto da manhã, a menor 

Júlia Barros Rocha, filha de José Carlos Silva 

Rocha e Márcia Barros Rocha recebe as águas 

do Batismo.  A família está ligada a Igreja 

Presbiteriana da Praia de Botafogo, 

comunidade irmã com quem a ICI sempre 

manteve rico diálogo.  Acompanha a querida 

família um pequeno coral da Igreja da Praia. 

Que todos e todas sejam muitíssimo bem 

vindos. Que se sintam em casa.  

AS IGREJAS E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - 
Enquanto mais de 300 mil pessoas 
participavam, no último domingo,  dia 21 de 
setembro,  da manifestação sobre mudanças 
climáticas pelas ruas de Nova Iorque, 30 
líderes de nove religiões assinaram uma 
declaração que pede ações concretas para a 
redução de emissões de carbono.  
O documento foi o elemento central de uma 
conferência organizada pelo Conselho 
Mundial de Igrejas (CMI), organismo 
ecumênico de 345 igrejas, representando 
cerca de 560 milhões de cristãos ao redor do 
mundo, e pela Religiões pela Paz, uma 
coalizão inter-religiosa com membros em 
mais de 70 países. Os signatários vieram de 
21 países representando os seis continentes.  
{ fonte: conig.org.br} 
 
TEXTOS BÍBLICOS PARA O PRÓXIMO 
DOMINGO – Êxidos 20.1-4, 7-9, 12-20, Salmo 
19, Filipenses 3.4-14, Mateus 21.33-46. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Moema Araújo Lima Casares, Laura Leite 

Vidal; dia 30: Lucas Roxo Mundim; dia 02.10: 

Agenor Marchon Filho, Regina de Moura 

Carijó Maciel; dia 04: Rafael de Macedo 

Zappa, João Roberto Araujo Lima Duque 

Estrada, Cristina Souza de Macedo.  Parabéns 

aos aniversariantes. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO –  manhã: Celso; 

noite: Dimas; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00hs.  

 

         ...SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

 

http://interfaithclimate.org/the-statement
http://religionsforpeace.org/splash-page.html

