
NOTAS IMPORTANTES 

O ABSURDO DA FÉ -  Este é o tema do próximo 

encontro da ICI no Hotel São Moritz, entre os dias 25 e 

27 de outubro. O preletor principal será o nosso 

querido Pastor Jonas! As inscrições serão efetuadas 

diretamente com Rodolfo na Agência São Moritz, pelo 

telefone: 2239-4445.  A conta para depósito é: . 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). Os preços: Inscrição: 30,00 por 

pessoa.  Hospedagem:  R$ 420,00 (adulto sozinho 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 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: 03 x iguais (setembro, outubro 

e novembro). As inscrições serão pagas juntamente 

com os valores dos quartos. Criança não paga 

inscrição. 

RUBEM ALVES: 80 ANOS DE VIDA -  Nosso querido 

Rubem Alves está comemorando hoje 80 anos de 

vida. Ao teólogo, poeta e educador que tanto nos 

encanta e inspira, o abraço amoroso da Igreja Cristã 

de Ipanema. Na liturgia deste domingo, a poesia de 

Rubem nos guiará no misterioso e fascinante caminho 

de nos fazermos  presentes e encontradiços à Divina 

Presença.  “ Dentro de mim mora um palhaço e um 

poeta: riso e beleza... Se eu não fosse escritor acho 

que seria um jardineiro. No paraíso Deus não 

construiu altares e catedrais. Plantou um jardim. Deus 

é um jardineiro. Por isso plantar jardins é a mais alta 

forma de espiritualidade. Acredito, como poeta e 

palhaço, que o fruto paradisíaco era o caqui.”      

{Fonte: rubemalves.com.br} 

RELATÓRIO DA TESOURARIA - Um relatório 

financeiro com as receitas e despesas da Igreja no 

mês de agosto está afixado no mural do corredor do 

templo. Confira.  

MINI CONCERTOS NA ICI - A próxima etapa será no 

último domingo de setembro, dia 28, com a 

apresentação do tenor Jeferson Dias.  Anote em sua 

agenda! 

IGREJA REFORMADA, SEMPRE REFORMANDO -  

Estamos aguardando suas sugestões quanto a novas  

formas de presença e atuação da ICI nestes próximos 

anos. Faça suas observações críticas. Que novos 

caminhos podemos buscar? Como fortalecer nossa 

vida comunitária, nossa vida cúltica e de serviço? Que 

elementos do seu  viver podem ser  ofertados para 

enriquecer nossas formas de atuação neste tempo 

que nos tem sido dado testemunhar o Amor do Pai? 

Registre suas sugestões no caderno, com os 

diáconos. Envie-nos um e-mail: icirio@uol.com.br 

HOMENAGEM AO DEPUTADO LYSÂNEAS MACIEL 

–  Nosso querido e inesquecível presbítero Lysâneas 

Maciel receberá uma homenagem da  Comissão 

Nacional da Verdade quando de suas audiências 

públicas no Rio de Janeiro, no dia 18 de setembro, a  

partir das 14:00h.  Regina Maciel dará o seu 

testemunho nessa ocasião sobre a luta do Lysâneas 

no Congresso. Local do encontro: Auditório da Caixa 

de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, rua 

Marechal Câmara, 210 – 6º andar.  

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

continuarmos nossos estudos na última parte do livro 

de Abraham J. Heschel: Deus em busca do homem. 

Participe! 

MEDITAÇÃO – O grupo de meditação cristã liderado 

pelo teólogo Alessandro Akil, reunir-se-á logo após a 

classe Paul Tillich, às 20h, pontualmente. Participe! 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de Oração da 

próxima quarta-feira será na residência de Maria José 

Bazarella Monteiro de Almeida, Av. Atlântica, 416 apto 

801 – Leme.  O horário: 15:00h. 

VISITARAM A ICI NO DOMINGO PASSADO AS 

SEGUINTES PESSOAS: Juliana Rocha, Ana Claydn, 

Ester Glória Sabrá, Guilherme Veloso.  A todos as 

nossas boas vindas! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Ana 

Cláudia Martinez Pinheiro; dia 16: Marilia Rothier 

Cardoso, dia 17: Lenita Vieira Moraes; dia 18: Beatriz 

de Carvalho Paiva; dia 18: Márcio Miguez de Mello 

Mathias; dia 19: Beatriz Conceição Nascimento, 

Beatriz Hamacher Soares, Sidney de Oliveira Santos.  

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que a todos estenda as suas mais ricas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: 

Alouysio; Próximo domingo: manhã: Celso; noite: 

Dimas. 
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