
 NOTAS IMPORTANTES 
 

 
REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL – O 
Coordenador da Junta Diaconal, Dimas R. Costa, 
convoca todos o(a)s Diáconos e Diaconisas  para 
uma reunião hoje, dia 1º de junho, aqui na ICI. A 
reunião se dará em duas etapas: O primeiro grupo 
se reunirá às 9:00hs, antes, portanto da celebração 
do culto da manhã e o segundo grupo estará 
reunido  às 17:30h, antes da celebração do Culto 
da noite.  
 
CLASSE PAUL TILLICH -   O Prof. Kadu Santoro 
que nos apresentou à  tradição cabalística na 
ultima segunda feira, estará  conosco novamente 
amanhã. Desta feita nos dará um panorama do seu 
livro  Desvelando o Apocalipse: uma análise sobre 
contexto histórico, gênero e simbolismo.  Portanto, 
amanhã Classe Paul Tillich especial. Não perca! 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da 
próxima quarta-feira será na residência da 
Yolanda Magalhães San Roman, Rua Bulhões de 
Carvalho, 387 apto 602 – Copacabana.  O horário: 
15h00minh.  Participem! 
 
JUVENTUDE DA ICI  E A COPA DO MUNDO -  O 
grupo de jovens da ICI se reunirá nesta quinta-
feira para uma conversa sobre o tema: Fé e 
Futebol. Para falar do assunto, estará presente a 
pastora luterana Lusmarina Campos Garcia, atual 
presidente do CONIC-Rio. Quinta-feira, às 19:30h, 
aqui na ICI. 
 
MINI CONCERTOS NA ICI – No dia 15 de junho, 
terceiro domingo do mês, teremos uma nova etapa 
do projeto Mini-concertos na ICI, com a 
apresentação do Duo Violas in Vias formado por  
Rigoberto Moraes violoncelo e Samuel D’Padua – 
violão – Repertório: Obras de Bach, Ernesto 
Nazareth, Villa-lobos, Pixinguinha, Tom Jobim e 
Astor Piazzolla.   Anote em sua agenda: Domingo, 
15 de junho, às 18hs, antes do culto da noite. 
 
SOBRE A POLÊMICA DECLARAÇÃO DO JUIZ 
FEDERAL SOBRE OS CULTOS AFRO -  Confira no 
mural, ou no blog da ICI 
(http://igrejacristadeipanema.wordpress.com) o 
artigo da Profa Maria Clara Bingemer que aponta a 
fragilidade dos argumentos do juiz federal do Rio 

de Janeiro que afirmou não constituírem religiões 
as manifestações afro brasileiras.  Conclui a 
teóloga católica: A Umbanda e o Candomblé são, 
sim, religiões.  Possuem uma tradição oral, um 
sistema ritual, critérios para a admissão de fiéis e 
um processo de iniciação para os mesmos.  Apenas 
não são monoteístas, mas isso não impede que 
sejam plenamente religiões.  
 
CHURRASCO NA COPA - O Coral Myrza 

Wanderley, através do seu coordenador de 

eventos, presbítero Elmo, convida-nos para o 

evento Sinfonia das Carnes na Copa do Mundo que 

acontecerá sempre nos jogos do Brasil na Copa. O 

primeiro será no dia 12 de junho, a partir das 13h.  

Ao preço de R$ 35.00 os convites podem ser 

adquiridos com os diáconos de plantão. As 

bebidas serão cobradas a parte.  O local do 

churrasco: Rua Lourenço Ribeiro, 74. 

Higienópolis, próximo à estação Maria da Graça, 

da linha 2 do metrô.  

 MEDITAÇÃO CRISTÃ -  O grupo de meditação 

cristã se reúne amanhã às 20h, pontualmente, logo 

após a classe Paul Tillich, na dupla coordenação 

do diácono Alouysio e o teólogo Alessandro Akil.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA –hoje: Antonio 
Carlos Silva, Solange da Silva e Sousa; dia 02: 
Lenise Duarte Mena Barreto; dia 03: Bernardo 
Amaral Lopes; dia 06: Sandra Carijó; dia 07: Julia 
Gracie Grenfell.   Recebam o abraço carinhoso da 
ICI. 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO – At 2.1-21 ou Nm 11.24-30, 
Sl 104.24-34, 35b, 1 Co 12.3b-13 ou At 2.1-21, Jo 
20.19-23 ou Jo 7.37-39. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 

Eliezer; Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: 

Alouysio. 

SILÊNCIO NO TEMPLO – Não se esqueça de 

desligar o celular antes mesmo de entrar no 

templo.  

http://igrejacristadeipanema.wordpress.com/

