Notas Importantes
um dos diáconos da igreja presentes aqui no
Encontro. Vamos todos doar um pou-quinho de
nós mesmos para o CREI!

ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ:
Uma grande parcela de nossa comunidade se
encontra desde a 6ª feira, dia 24, no Hotel São
Moritz. O tema do encontro deste ano foi “Que
gritem os profetas! Que falem os poetas!”. O
professor, pastor e amigo Alexandre Cabral foi o
preletor convidado para o Encontro deste ano.
Se você não pode ir neste ano, considere ir no
ano que vem. É uma oportunidade formidável
para estreitar nossos laços de amizade.
Roguemos a Deus também pelo bom retorno dos
irmãos viajantes.
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Teremos nossa
reunião de oração na próxima 4ª feira. Nessa
semana nos encontraremos na própria ICI, às
15 h. Se puder, traga uma lata ou pacote de leite
em pó para atender nossas crianças do Vidigal.
CLASSE PAUL TILLICH: Excepcionalmente
amanhã, NÃO teremos nossa Classe. Retornaremos na próxima semana com o 6º encontro do
curso Profecia: a espiritualidade da vida concreta
conduzido pelo Prof. Jakler Nichele às 18h30.
BAZAR DO CREI: Nos dias 14 e 15 de
setembro acontecerá o tradicional Bazar do CREI
– o nosso Centro de Recuperação Infantil. Se você
gostaria de ajudar com a doação de rou-pas,
utensílios, ou na cantina, com um bo-lo, torta, ou
doce, por favor, deixe seu nome e telefone com

NOSSOS
HORÁRIOS

70 ANOS DO CMI: No dia 23 de agosto de
1948 o Conselho Mundial de Igrejas – CMI – era
oficialmente chamado à vida. Era o coroamento
de esforços que vinham sendo feitos desde o
começo do século 20 no sentido de unir as igrejas
em torno de alguns objetivos comuns. Chegar a
este ponto não foi nada fácil. Hoje o CMI reúne
348 igrejas do mundo todo (protestantes,
anglicanos, ortodoxos, católicos antigos e igrejas
livres, num total de 560 milhões de pessoas
cristãs. A sede da entidade é em Genebra-Suíça,
no Centro Ecumênico de Bossey (que abriga
também a Federação Luterana Mundial). Por que
Genebra? Porque é bom para a entidade
diplomática das igrejas estar na capital
diplomática da Europa. Não é possível imaginar o
atual estágio mundial do ecumenismo sem o duro
trabalho do Conselho Mundial de Igrejas. Entre
idas e vindas, os ganhos foram muito ricos, apesar
do constante movimento iô-iô. Sua maior marca
é o DIÁLOGO. Esta é a conditio sine qua non do
ecumenismo. Não há alternativa ao diálogo. Ele é
o único caminho. Foi em volta da mesa de
negociações que aconteceram reconciliação,
acordos bilaterais importantes e projetos comuns
das igrejas. (Fonte: conic.org.br)
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 26.08
Armando Dias Maciel 29.08 Luciana Mano de
Andrade, Maria Consuelo de Melo e Silva 31.08
Fernanda Maia Miguez de Mello, Roberto Ribeiro
de Avillez, Theo Wagner Marchon. A todos e
todas, um abraço carinhoso da ICI!
LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO
PRÓXIMO DOMINGO: 21º Domingo do Tempo
Comum: Marcos 7.1-8,14-15,21-23 • Cantares
2.8-13 • Salmo 45.1,2,6-9; 15 • Deuteronômio
4.1-2,6-9 • Tiago 1.17-27

Celebrações dominicais .................... 10h30 e 19h
Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras)
Meditação Cristã ............................... 18h30 (quartas-feiras)
Ensaio do Coro Myrza Wanderley ... 17h (domingo)

