
NOTAS IMPORTANTES 
 
NÃO HAVERÁ CULTO DA NOITE NO 

PRÓXIMO DOMINGO – Em virtude do 

Encontro da ICI em Guapimirim e do jogo do 

Brasil no meio da tarde, não teremos o culto da 

noite do próximo domingo. Pela manhã, culto 

normal.  

 

VIVA NOSSA QUERIDA PASTORA!  No 

ultimo domingo do mês de junho, nos cultos 

matutino e vespertino, celebraremos os 10 anos 

de ministério pastoral da nossa querida D. Leni 

Gusmão.  Bendito seja Deus! 

 

JARDINAGENS TEOLÓGICAS – Também 

no último domingo, teremos o lançamento do 

livro Jardinagens Teológicas, escrito por nosso 

Pastor Edson em parceria com o teólogo 

metodista Ricardo Lengruber. O livro será 

vendido ao preço de R$ 15,00 e toda a renda 

será revertida para o CREI.  

CONTRIBUIÇÕES À ICI – O nosso 

Conselho resolveu iniciar uma campanha com o 

objetivo principal de aumentar o número dos 

membros, efetivos ou não, que contribuem para 

a Igreja com regularidade, seja mediante 

depósito mensal em conta bancária da ICI, seja 

escrevendo seu nome no  envelope amarelo. É 

certo que esse número já tem aumentado, mas 

ainda está longe de ser o ideal, e certamente 

poderia ser bem maior. A  contribuição regular, 

sistemática e mensal, torna mais fácil e segura a  

organização do orçamento da Igreja, facilitando 

a manutenção dos projetos da nossa 

comunidade. Não fossem as contribuições certas 

todo o mês, a Igreja estaria impossibilitada de 

honrar seus compromissos ordinários e 

extraordinários. As ofertas esporádicas são 

igualmente muito bem vindas, e sempre terão 

boa destinação, especialmente nos serviços 

assistenciais da Igreja. Mas, não podem ser a 

base do nosso orçamento. Por isso, estamos 

desafiando você a contribuir com mais 

regularidade. Não importa a quantia, o 

importante é que seja ofertada sistematicamente, 

mês a mês. Vamos melhorar nossa base de 

arrecadação? Entre nessa roda com a gente. Do 

pouco de cada um, reuniremos o necessário para 

honrarmos nossos compromissos financeiros 

como parte do nosso testemunho neste bairro, 

com absoluta transparência como tem sido 

nesses mais de quarenta anos de presença da ICI 

nesta cidade maravilhosa.  

ORA ET LABORA: EM BUSCA DE UMA 

ESPIRITUALIDADE INTEGRAL – Agora é 

pra valer. Já estamos no ritmo do encontro em 

Guapimirim. Lembrando que pela primeira vez 

nosso encontro anual se dará em parceria com a 

Igreja Presbiteriana de Vila Isabel.   A Pousada 

estará liberada a partir de 12:00h de 6ª. feira 

para quem for de carro. O ônibus sairá da porta 

da Igreja às 14h, pontualmente. Não é 

necessário levar roupas de cama e banho, mas 

não se esqueça do agasalho, afinal estamos no 

inverno. Se precisar de um mapa do local temos 

alguns com os diáconos de plantão. Um mapa 

também está disponibilizado no site da pousada: 

www.sonhoverde.com 

 

BATISMO DE SANGUE - O grupo era 

pequeno, o dia chuvoso, mas o impacto 

provocado pela exibição do filme Batismo de 

sangue foi profundo. A presença e palavra do 

sociólogo Ivo Lebauspin, um dos personagens 

do filme, emocionou a todos.  Foi um 

testemunho de superação, de resistência, de 

esperançosa teimosia.  A próxima etapa do 

evento promovido pela diaconia da ICI enfocará 

a participação dos evangélicos na resistência ao 

golpe militar.  

 

TONY BRUN – Foi desafiadora a palestra 

proferida pelo teólogo uruguaio menonita Tony 

Brun, na última segunda-feira.  Um verdadeiro 

presente desfrutado pelos participantes da classe 

que estuda o livro A casa da teologia. . A 

propósito, amanhã é dia de classe Paul Tillich.  

Logo em seguida, o sagrado momento da 

meditação hesicaste.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Arthur Carrano de Moura Carijó; dia 15: Vera 

Gilda de Azevedo Araújo; dia 16: Pietro de 

Loester Bertola Gonçalves; dia 18: Tomaz 

Martinez Pinheiro; dia 19: Laila Rocha 

Grimaldi Rizzo. A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

 

PETRÓPOLIS – O pastor Leonardo encontra-

se nesta manhã na congregação da ICI em 

Petrópolis onde estará realizando o culto. Um 

abraço a nossa querida comunidade.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Izabel; 

noite: Rute e Teresa Brito; Próximo domingo: 

manhã: Samira. 

 

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL – 

Cultos: domingos às 10:30h e 19:00h. Classe 

Paul Tillich: segundas às 18:00h. Meditação: 

segumdas às 19:00h. 

 

http://www.sonhoverde.com/

