
NOTAS IMPORTANTES 

 

JOVELINOS RAMOS E O CINQUENTENÁRIO 

- Foi uma bênção dos céus a presença do Reverendo 

Jovelino e sua esposa Joan no último fim de semana 

conosco. Já no sábado nosso pastor dirigiu-se aos 

jovens contando os detalhes de seu pastorado junto à 

ICI nos tumultuados e inquietantes anos sessenta. No 

domingo pela manhã falou sobre a importância do 

jubileu e à noite lançou o desafio de sermos sal e luz 

neste hoje que Deus nos concedeu viver. Na segunda-

feira, na classe Paul Tillich, descreveu as grandes 

mudanças ocorridas no ocidente, particularmente nos 

EUA, nestes últimos quarenta anos.  O mundo 

contemporâneo multi racial, multi cultural, multi 

religioso, exige da fé cristã uma nova resposta, uma 

nova presença, uma nova forma de ser sal e luz.    

REVERENDO LUIZ LONGUINI estará conosco 

hoje no culto da noite trazendo-nos a mensagem.  

Longuini integrou a equipe pastoral da ICI nos anos 

1995-1997. Dedicou-se especialmente à Congregação 

em Petrópolis.   Tem sido um grande amigo da Igreja 

durante todo esse tempo. Que Deus o abençoe 

ricamente. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima 

quarta-feira será na residência de Luzimar Tavares da 

Silva, Rua Moura Brasil, 61 apto 801 – Laranjeiras. 

O horário: 15:00h. Não perca! 

PELA GRAÇA E COM CORAGEM, O DESAFIO 

DE SER UMA IGREJA SEM PAREDES - Eis o 

tema do próximo encontro da ICI no Hotel São 

Moritz, entre os dias 19 e 21 de outubro.  Você não 

pode faltar deste grande encontro.  Nele refletiremos 

e celebraremos a dádiva, a coragem e os desafios de 

ser uma igreja libertária e acolhedora.  Faça um 

esforço especial. É importante que todas as gerações 

da ICI estejam presentes neste encontro histórico.  

Faça ainda hoje a sua inscrição.  Os preços: Inscrição: 

R$ 10,00; 1 adulto no quarto single: R$ 400,00; 

quarto duplo (2 adultos no mesmo quarto) R$ 300,00 

por pessoa; quarto triplo (3 adultos no quarto) R$ 

280,00 por pessoa; 4 ou 5 adultos no quarto 

quadruplo ou quíntuplo) R$ 200,00 por pessoa. 

Criança até 5 anos grátis. 2 crianças de 6 a 12 anos no 

mesmo quarto com os pais uma paga R$ 100,00 e a 

outra tem cortesia. O hotel inclui pensão completa.  

Temos uma Van com 15 lugares para os interessados 

e o preço é R$ 75,00 por pessoa.  As inscrições estão 

sendo realizadas pelos diáconos de plantão pela 

manhã e a noite ou com Rodolfo na Agência São 

Moritz: Tel: 2239-4445. 

OFERTA ESPECIAL NO CINQUENTENÁRIO – 

Ainda há tempo para dedicar uma oferta especial de 

amor à ICI neste último domingo do mês do 

cinquentenário. Como divulgado no último Notas 

Importantes, os gastos do cinquentenário foram 

maiores que nossa receita ordinária. Portanto, sua 

contribuição especial ajudará a cobrir todas as 

despesas.   

ICI: UMA IGREJA SEM PAREDES - O livro que 

conta a história da nossa ICI continua à venda ao 

preço de R$ 20.00 (vinte reais).  No domingo passado 

a receita com a venda foi de R$ 1.620.00.  Ou seja, 

foram vendidos 81 livros.  Parabéns mais uma vez ao 

presbítero Amaury e toda a equipe que coordenou 

esse lindo projeto.  

ICI NO SEMINÁRIO BATISTA DO SUL - Na 

próxima terça-feira, às 19h, haverá um mini simpósio 

de eclesiologia no Seminário Batista do Sul: Igreja: 

firma bem a tua estaca e alarga as tuas tendas (Jonas 

Rezende); A eclesiologia luterana e os desafios do 

tempo presente (Mozart Noronha); A identidade e 

amplitude da eclesiologia batista (Dellambre); 

Resistir e avançar; o pequeno exemplo da Igreja 

Cristã de Ipanema (Amaury Costa).  No final do 

evento os alunos terão oportunidade de adquirir um 

exemplar do livro ICI: uma igreja sem paredes. 

CHURRASCO RUMO AO ENCONTRO - Com 

vistas à arrecadação de fundos para o encontro da ICI 

no Hotel São Moritz, estamos promovendo um 

churrasco no próximo sábado, dia 06 de outubro, 

véspera das eleições, na casa da Cely, a partir das 

13h. Os convites podem ser adquiridos com os 

diáconos, pela manhã e com Antonio Carlos, no culto 

da noite. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Lucas Roxo Mundim; dia 02/10: Agenor Marchon 

Filho, Regina de Moura Carijó Maciel; dia 04: João 

Roberto Araujo Lima Duque Estrada, Rafael de 

Macedo Zappa; dia 05: Suzana Wanderley Dias.  A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Eliezer; Próximo domingo: manhã: Izabel; 

noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


