
NOTAS IMPORTANTES 
 
ICI 46 ANOS - Hoje, no culto da noite, teremos o privilégio de receber um grupo de musicistas da Igreja 

Batista, como parte das comemorações pelos quarenta e seis anos de vida da Igreja. Aos nossos irmãos 

batistas, o abraço amigo e agradecido da ICI. 

 

AINDA OS 46 ANOS - No quinto domingo, dia 30, teremos no culto da manhã a presença do coral da 

Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador, acompanhado do Rev. Marcos Martins que nos trará a 

mensagem.  No culto da noite deste mesmo dia teremos a palavra do Pastor Batista Alessandro Rocha, 

com o lançamento de seu mais recente livro, Teologia e Arte.  

 

CORAL DA ICI - Canta nos dois próximos domingos, no culto da noite, enriquecendo a programação de 

aniversário da ICI. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – As mulheres da ICI se reúnem na casa da Eunice para mais um momento de 

oração e reflexão na próxima quarta-feira, dia 12, às 15:00h.  O endereço: Rua Francisco Otaviano, 23 

apto 201-Bl. 1 – Copacabana. 

 

CLAI CONDENA GOLPE EM HONDURAS - O Conselho Latino-Americano de Igrejas (CLAI) 

dirigiu carta às igrejas e organizações de Honduras filiadas ao organismo ecumênico, expressando que o 

golpe e a repressão militar violam o espírito de unidade na luta e defesa da democracia no continente. "A 

democracia não contempla a alternativa do golpe de estado para a resolução de conflitos. O respeito à 

Constituição de nossos países deve manifestar-se em todos os momentos políticos, tanto momentos de 

tranqüilidade como momentos de conflitos", afirma. Congregando mais de 170 igrejas e organismos em 

20 países da América Latina e o Caribe, o CLAI solidariza-se com o povo hondurenho e reclama a 

reconstituição da tranqüilidade democrática, “que respeita a diversidade e as diferenças, e procura 

resolver conflitos por meio do diálogo e do respeito à vontade popular”. Na concepção do CLAI, a 

reparação da constitucionalidade só será possível com a recondução do presidente Zelaya ao cargo. A 

carta é assinada pelo secretário geral do organismo ecumênico continental, pastor Nilto Giese. Fonte: 

Agência Latino-Americana e Caribenha de Comunicação (ALC) 

 

ENCONTRO DA ICI - Espírito de Deus, vem sobre nós! Em busca de uma espiritualidade para o 

nosso tempo. Eis o tema do próximo encontro da ICI, em Araruama, entre os dias 25 e 27 de setembro.  

Faça o quanto antes a sua inscrição, com um dos diáconos de plantão. Forma de pagamento: Para 

pagamentos efetuados até 06/SET: Preço por adulto R$160,00. Entrada R$ 30,00, saldo finalizado até 

06/set. Preço por criança: 0 a 5 anos – livre; 06 e 07 anos: R$80,00; 08 a 10 anos: R$110,00.  Para 

pagamentos a serem efetuados de 07 a 20/SET: Preço por adulto: R$180,00, Forma de pagamento: 

Entrada R$30,00 e saldo finalizado até 20/SET; Preço por criança: 0 a 5: livre, 06 e 07 anos:R$90,00; 08 

a 10 anos: R$120,00. 

 

REFLEXÃO SOBRE O SER PAI -... Hoje, no Brasil, uma em cada três crianças que nascem não tem 

como festejar o dia dos pais. Não por ser pobre ou por algum desastre natural, mas porque seu pai não a 

assumiu. Na certidão de nascimento consta apenas o nome da mãe. Todos os anos, no Brasil, nascem 

cerca de 800 mil crianças, frutos desta situação desumana (revista Época, 27/ 07/2009).  Leia na íntegra 

o texto do teólogo Marcelo Barros: Os pais em uma sociedade educadora, no site do CEBI (Centro 

ecumênico de estudos bíblicos)  www.cebi.org.br 

 

ALMOÇO BENEFICENTE DO CREI – No próximo domingo o CREI realizará um grande almoço 

comemorativo ao aniversário da ICI.  Os convites já estão à venda e custam R$ 25,00.  Contamos com 

sua presença. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – 1 Reis 2.10-12, 3.3-14, 

Salmo 111; Efésios 5.15-20; João 6.51-58. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Wania. 

 

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 

http://www.cebi.org.br/

