NOTAS IMPORTANTES
CLASSE PAUL TILLICH – A classe Paul Tillich
terá no encontro de amanhã um convidado especial.
Trata-se do antropólogo Flavio Conrado. O tema da
aula a ser proferida por Flavio será Diversidade
religiosa no Brasil - desafios e possibilidades.
Participe! Traga convidados! Nosso encontro começa
pontualmente às 18:30h.
PRESBÍTEROS EMÉRITOS - No próximo
domingo no culto da manhã, nossos amados irmãos
Theodoro Reis Brito e Arthur Carrano de Moura
Carijó receberão o título de Presbíteros Eméritos da
ICI. Será uma linda cerimônia! Repetindo: próximo
domingo, dia primeiro de julho, no culto da manhã.
NOTÍCIAS DA ICI VIDIGAL – É com entusiasmo
que comunicamos que o grupo de casas que visitamos
na encosta do morro, interditadas havia mais de dois
anos (embora a maioria dos moradores não tivessem
abandonado suas residências), estão sofrendo as
devidas reformas estruturais por parte da prefeitura.
Graças a Deus por essa provisão! Agradecemos o
interesse e atenção de todos que foram contatados
para a tentativa de auxílio dessas famílias. {Rev.
Leonardo Amorin}
CÚPULA DOS POVOS I - Representantes de
diversas religiões se reuniram na mesa de debates
Religiões e Meio Ambiente para apresentar a
perspectivas teológicas de cada tradição de fé em
relação ao tema do Meio Ambiente, debatido na
Conferência das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). As Igrejas e
religiões com presença na América Latina
apresentaram sua compreensão da criação do mundo
(cosmogonia) e perspectiva teológica para o cuidado
do planeta. As duas percepções, interligadas, estão do
cerne das posturas que cada tradição tem do meio
ambiente.
Fonte:
http://transcenderapalavra.blogspot.com.br/2012/0
6/representantes-das-igrejas-e-religioes.html
CÚPULA DOS POVOS II - Rio de Janeiro – A
Rede Ecumênica de Juventude (REJU) promoveu o
lançamento do livro Juventude e Justiça
socioambiental:
perspectivas
ecumênicas.
O
lançamento contou com uma performance de jovens,
narrando o cuidado com a natureza. Fonte:
http://transcenderapalavra.blogspot.com.br/2012/0
6/representantes-das-igrejas-e-religioes.html

CÚPULA DOS POVOS III - A celebração do
Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de
Janeiro (CONIC-Rio), na Cúpula dos Povos, destacou
a esperança e o compromisso com a Paz na Criação
de Deus. O acolhimento invocou o poder de Deus
Criador, pediu iluminação para as igrejas cristãs e que
assumam o compromisso de responder aos apelos de
Deus. Durante o canto do hino Louvado Seja Meu
Senhor, foram trazidos os quatro elementos ao altar
(terra, fogo, água e ar). No ato penitencial, os mais 80
participantes, admitiram que também participaram
muitas vezes da destruição da criação, em nome de
ânsia de ter, aproveitar e consumir, agredindo a
criação com sua indiferença, ao cântico do refrão do
hino “Piedade, Senhor! Tende piedade, Senhor. O
momento de escuta da Bíblia foi antecedido do
cântico do hino “Quão grande És Tu”, seguido da
Oração de Compromisso, pedindo que “nesta Cúpula
dos Povos da Rio+20 nos convertamos e vejamos que
a criação geme em dores de parto, para que possa
renascer segundo o vosso plano de amor, por meio da
nossa mudança de mentalidade e de atitudes”. Fonte:
http://transcenderapalavra.blogspot.com.br/2012/0
6/representantes-das-igrejas-e-religioes.html
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da
próxima quarta-feira será na residência de Vilma
Hamacher, Av. Delfim Moreira, 12, apto 301 –
Copacabana.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Joana
Grottera; dia 25: Mariana Henrique Gomes Pinto,
Casimira Fernandes da Silva; dia 26: Gustavo
Imbuzeiro Duarte Bodstein, Glauciane Viana
Pinto; dia 28: Lizette de Ávila Pinhão, Maria
Luisa Miranda Fernandes; dia 30: Edith
EmerickMarchon.
A
ICI
parabeniza
os
aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as
suas bênçãos.
CINQUENTENÁRIO DA ICI – É hora de você dar
o seu depoimento sobre o que significa a ICI na sua
vida. O que representa a ICI na sua história? Como
você imagina os próximos 50 anos da ICI? Que seja
só uma frase ou uma longa carta, seu depoimento é
muito importante! Envie uma mensagem. Nosso email: icirio@uol.com.br. O prazo final é 30 de junho.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa,
noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; noite:
Marcelo.

