
NOTAS IMPORTANTES 

ESPAÇO CREI: No último domingo recebemos  um numero 

representativo de  cestas básicas para nosso projeto social 

chamado Encontro Solidário. A doação foi feita por nossa 

querida Nelusha Fuentes Ribeiro Silva de Araujo, que 

pediu aos seus, como presente  de aniversário, doações 

para nosso projeto. À Nelusha  nosso agradecimento! De 

igual forma, todas as famílias participantes do projeto 

fazem o mesmo! Graças a Deus por essa provisão!  

Devido à situação financeira do CREI, voltaremos então a 

concentrar nossas doações em itens de limpeza. Tratam-

se dos itens mais caros que mensalmente são utilizados. 

Vejam a lista: Sabão em pó (o mais em conta), água 

sanitária 2 lts, sabão em pedaço, sabão em pasta para 

cozinha, esponja dupla face para cozinha, desinfetante (2 

litros) , papel higiênico, álcool líquido.  Essa é uma das 

maneiras diretas que teremos de diminuir os gastos de 

nossa creche. Contamos com a colaboração fiel de todos! 

O ABSURDO DA FÉ – É o titulo da palestra a ser proferida 

pelo Rev. Jonas Rezende  no dia 17 de julho,  às 19:30h,  

no auditório da Livraria Travessa do Leblon (Shopping 

Leblon).  Estamos todos convidados. 

MINI CONCERTO NA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA -  Hoje, 

às 18:00h teremos um mini concerto com a presença da 

pianista Claudia Feitosa  e do contra baixista venezuelano 

Manuel Mijares. Traga convidados.  

AMANHÃ É DIA DE CLASSE PAUL TILLICH -  Sempre às 

18:30h, pontualmente. Em foco a segunda parte do livro  

Deus a procura do homem, do teólogo e filósofo judeu 

Abraham Heschel. 

ICI EM AÇÃO -  De amanhã à quarta-feira, o Pastor Edson 

estará na PUC de  Belo Horizonte – MG participando do 

26. Congresso Internacional da SOTER (Sociedade de 

Teologia e Ciências da Religião) 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Julia Simões 

Danneman; dia 10: Vilma Hamacher; dia 13: Guilherme 

Marchon.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede que 

Deus a todos estenda as suas bênçãos. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima quarta-

feira será na residência de Angela Amaral. O horário: 

15:00h. O endereço: Rua Cupertino Durão, 219 ap. 1502-

Bl.A – Leblon. 

BAZAR BENEFICENTE – O CREI recebeu uma doação de 

artigos importados que estarão sendo vendidos a partir 

de hoje por Angela Amaral.  Visite-o nas dependências da 

Igreja. 

REUNIÃO COM A  EQUIPE DA  EDUCAÇÃO INFANTIL  –  A 

equipe de educação infantil da ICI está convocada para 

reunir-se no próximo domingo, às 17h. 

COMENTÁRIO DE MARCEL DOMERGE AO EVANGELHO 

DESTE 14. DOMINGO NO TEMPO COMUM -  Sem 

dinheiro, sem sacola, com os pés nus  -  Traduzindo: a 

mensagem evangélica deve ser comunicada em estado 

puro. Nada que possa "espantar" os destinatários. Paulo, 

em sua primeira carta aos Coríntios, dirá: "E eu, irmãos, 

cheguei a vós (...), não com o prestígio de eloquência ou 

de sabedoria. Pois resolvi entre vós não saber coisa 

alguma que não fosse Jesus Cristo, e Jesus Cristo 

crucificado" (ler de 1,20 a 2,5). Para que a atenção esteja 

toda voltada para o Cristo e não para o mensageiro, para 

que o olhar esteja voltado para Deus, não para o prestígio 

de um conjunto de “verdades” sedutoras, o mensageiro 

deve apresentar-se desguarnecido e, de toda forma, 

transparente. Se eu te curo, é para fazer com que olhes, 

muito além de mim, para aquele que vem. O mensageiro 

deve renunciar não apenas à atração que poderia exercer, 

por suas qualidades pessoais, mas deve, além disso, 

tornar-se dependente: "O que há de fraco no mundo, 

Deus escolheu para confundir os fortes" (1 Coríntios 1,27). 

Desprovido de tudo, o enviado põe-se à mercê destes a 

quem visita. É claro que, nos dias de hoje, não se trata de 

aplicar estas recomendações em seu sentido material, 

mas temos de nos perguntar como poderemos enfrentar 

o desafio: não condicionar os destinatários do Evangelho 

ao peso das "riquezas" de toda a ordem que usamos para 

o seu anúncio e, todas elas, riquezas que lhe são 

estranhas. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Eliezer; 

Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por favor, desligue o 

celular antes mesmo de entrar no templo.  

 


