
NOTAS IMPORTANTES 
 
IGREJA PRESBITERIANA UNIDA DA PRAIA DE BOTAFOGO – É com imensa alegria que 

recebemos a visita de nossos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida da  Praia de Botafogo, em 

comemoração aos 45 anos da ICI.  Nossa comunidade irmã se faz representar por seu lindo coro, dirigido 

pelo Maestro Sergio Henrique Alves de Andrade  e pelo Rev Domício Pereira de  Mattos, página viva do 

que a Igreja evangélica brasileira produziu de melhor no campo do ministério pastoral. No vigor de seus 

mais de noventa anos  o Rev. Domício é uma referência para a vida de todos os pastores da ICI.  

 

NOTÍCIAS DO CREI – Jorge Luís Rocha, ex-aluno do CREI e membro da ICI, cursando a Faculdade 

de Letras da UFRJ, acaba de escrever o romance: Inventário amoroso de Antonio Pereira.   Jorge Luís 

está participando de um Encontro no Uruguai como um dos representantes de sua Faculdade. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DA TIA EUNICE – Na próxima quarta-feira, dia 20, às 15:00h teremos o 

nosso sempre esperado encontro de oração, reflexão e confraternização.  Participe! O endereço: rua 

Francisco Otaviano, 23/201 – Bl. 1 – Copacabana. 

 

AGRADECIMENTO – O CREI agradece ao irmão Dimas Ribeiro da Costa a doação do fogão ao CREI, 

atendendo apelo divulgado no  Notas Importantes da ultima semana.  Agradece também a ICI pela 

compra da nova  geladeira 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã, às 18:30h, mais uma etapa da classe Paul Tillich. O tema: A 

hermenêutica medieval. Quarto capítulo do livro de Karen Armstrong: A Bíblia.  

 

ANIVERSÁRIO DA ICI – No próximo domingo estaremos comemorando os 45 anos da ICI,  após o 

culto da noite,  no salão de Festas da residência da Wania. O endereço: rua Visconde de Pirajá, 371 – 

Cobertura.  Pedimos a todos que tragam um prato de salgados para nossa festa comunitária. A Igreja 

oferecerá o bolo e os refrigerantes. O local é muito próximo da Igreja.  O prédio está localizado frente a 

Praça Nossa Senhora da Paz.   

 

EVANGÉLICOS PELA JUSTIÇA -  Um grupo de evangélicos ligados a movimentos sociais e 

inseridos nas lutas políticas do país, está se articulando com vistas à formação do movimento Evangélicos 

pela justiça.  O primeiro encontro nacional está marcado para o final de outubro.  Conheça os objetivos 

do grupo acessando o endereço: http://www.evangelicospelajustica.blogspot.com/ 

 

CONGRESSO DE PESQUISA BÍBLICA - Entre os dias 8 a 10 de Setembro realizar-se-á, em São 

Paulo, o Terceiro Congresso Brasileiro de Pesquisa Bíblica. O evento terá como tema Jesus e as tradições 

do antigo Israel.  Maiores informações: www.abib.etc.br 
 

O RESGATE DO ROMATISMO -  ...Observando os cenários sociais ao nível de mundo e de Brasil 

somos tomados de abatimento e de melancolia. É melancólico ver a falta de sentido humanitário dos 

países ricos face aos pobres na fracassada Rodada de Doha. Melancólica no Brasil é a decisão de juizes 

sem juízo que aprovaram candidaturas de políticos com ficha suja, com total desconsideração do povo 

permitindo assim que seja governado por pessoas sem credibilidade e ética. Colocam o código diante dos 

olhos para esconder a realidade, ocultando destarte o direito e o bem comum aos quais deveriam servir... 

Confira na íntegra o texto o Resgate do Romantismo, de Leonardo Boff, acessando o site da ICI:  

www.igrejacristadeipanema.org.br 
 

DIÁCONOS E DIACONISAS -  Estão convocados pela coordenadora Wania para uma breve reunião 

hoje, às 17:30h.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 18: Angela de Macedo e Silva Amaral; dia 23: Zildete 

Queiroz.  A ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 1.8-2.10, Salmo 

124, Romanos 12.1-8, Mateus 16.13-20. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Bruno; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Liliane e Paulo Edson. 
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