
        NOTAS IMPORTANTES 

MEDITAÇÃO – O grupo de Meditação hesicasta, 

coordenado por nossa irmã Graça Ivo, reunir-se-á 

amanhã às 17:30h pontualmente. Junte-se a nós.    

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 II – O grupo de meditação cristã 

liderado pelo teólogo Alessandro Akil, reunir-se-á 

logo após a classe Paul Tillich, às 20h, 

pontualmente. Participe! 

IGREJA SEMPRE SE REFORMANDO – Há um caderno 

com os diáconos no qual você pode anotar 

sugestões e expectativas com relação aos nossos 

cultos, nossos encontros, nossas reuniões, enfim 

sobre a vida da nossa Igreja. Que janelas outras 

podemos abrir, que caminhos outros podemos 

trilhar? Que tal começar sua participação dando 

uma sugestão para o tema do nosso próximo 

encontro em São Moritz. Faça-o registrando no 

caderno ou enviando um e-mail para 

icirio@uol.com.br 

RENDIMENTO DO ALMOÇO EM BENEFÍCIO DO CREI 

– O rendimento líquido do almoço no domingo 

passado, como parte das comemorações do 

aniversário da ICI, foi de R$ 2.600,00.  Agradecemos 

a Zildete Queiroz, coordenadora  do CREI, pela 

comida saborosa que preparou com tanto carinho.  

A todos os que contribuíram para o sucesso deste 

evento o nosso muito obrigado. 

80 ANOS DE RUBEM ALVES -  No próximo domingo, 

dia 15, no culto da manhã, elevaremos aos céus 

uma prece de gratidão ao Pai pelos 80 anos de vida 

do teólogo Rubem Alves.  

LANÇAMENTO DE LIVRO NA ICI - No dia 07 de 

outubro o teólogo Claudio Ribeiro e a jornalista 

Magali Cunha lançarão aqui na ICI  o livro  Quando a 

vida supera fronteira – reflexões sobre ecumenismo 

e paz.  Anote em sua agenda! 

SÃO MORITZ - No próximo Notas Importantes 

divulgaremos o tema e condições de pagamento do 

encontro da ICI que acontecerá entre os dias 25 e 

27 de outubro. Faça um esforço especial de juntar-

se a nós neste que é sempre um momento de 

profunda comunhão e crescimento para todos os 

participantes. Convide alguém do seu círculo. 

Vamos aumentar esta roda de comunhão, 

compartilhando e recebendo de outros e outras a 

riqueza de talentos e dons. 

ICI EM AÇÃO -  Na manhã deste domingo os 

pastores Edson e Leonardo estão reunidos com 

nossos irmãos e irmãs petropolitanos na casa da 

Ana e do Neno. O Reverendo Sergio Duarte estará 

ao púlpito na ICI no culto da manhã. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Patricia 

Wagner Gomes; dia 09: Christian Bernardo do 

Nascimento Paiva; dia 09: Cristina Maria Almeida 

Cabus; dia 10: Yolanda Magalhães San Roman, 

Virginia Gontijo Abreu da Rosa, Vanessa Martins,  

Pedro Coutto; dia 13: Nancy Marques, Felicio dos 

Santos Guida, Rute Perandini; dia 14: Paulo Amaury 

Sarmento Costa.  A ICI parabeniza os aniversariantes 

e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

PROJETO CESTA BÁSICA – As cestas básicas serão 

entregues dia 14, portanto ainda há tempo de 

colaborar. 

MÚSICA ! – No domingo 29 de setembro, mais uma 

edição do projeto Mini-Recitais na Igreja. 

Acontecerá antes do culto, as 18h com o tenor 

Jefferson Dias. Todos estão convidados. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; noite: 

Rute; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Alouysio. 
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