
NOTAS IMPORTANTES 

 
VOANDO COM NOSSA POETISA EULA - A 

Igreja Cristã de Ipanema, como parte das 

comemorações do seu cinquentenário, eleva aos céus 

um canto de ternura e graça pela vida de Eula Maciel 

que nos brinda, na próxima quarta-feira, com seus 

Vôos de Esperança, título do seu primeiro livro de 

poesias. Imperdível!  Traga um(a) convidado(a)! 

 

DESAPEGO - A partir de hoje reservaremos um 

espaço em nosso Notas Importantes para um conjunto 

de pequenas provocações/reflexões sobre o tema do 

desapego, em preparação ao encontro da ICI no Hotel 

São Moritz nos próximos dias 18 a 20 de maio.  Esta 

primeira provocação é uma contribuição do teólogo 

uruguaio Tony Brun, amigo da nossa Igreja, que já 

participou de vários dos nossos encontros na serra 

friburguense. 

 

DESAPEGO I - A palavra desapego gera uma certa 

desconfiança e confusão na cultura moderna. O que é 

o desapego? Disse Jesus: quem quiser ganhar a sua 

vida, perdê-la-á e quem estiver pronto a perdê-la 

ganhá-la-á.  Disse também, não vos preocupeis com 

o que haveis de comer e beber... olhai as aves dos 

céus... basta a cada dia o seu próprio mal. Disse 

ainda: onde está o vosso tesouro aí está o vosso 

coração. E mais: não acumuleis tesouros na terra... 

Em que sentido se pode dizer que o desapego é o 

denominador comum destes desafiadores convites de 

Jesus? Que relação há entre os nossos sofrimentos e 

os nossos apegos? Ser desapegado é ser indiferente?  

Viver a radicalidade do desapego é tornar-se 

insensível a tudo e a todos? Por que o tema do 

desapego ficou sempre tão restrito à sabedoria 

oriental, principalmente budista? Não é este também 

um radical desafio do evangelho de Jesus? 

 

FÉRIAS PASTORAIS – Nosso querido pastor 

Leonardo recupera-se de uma cirurgia para extração 

de um cálculo renal. O procedimento cirúrgico 

aconteceu na ultima quinta-feira, na casa de Saúde 

Portugal. Durante as próximas duas semanas nosso 

pastor gozará de merecidas férias. Que Deus o 

abençoe ricamente, como também a Gisele, sua 

esposa e o lindo filho Lucas.  

  

ICI VIDIGAL – No domingo anterior foi celebrado 

o culto de páscoa na comunidade do Vidigal. Foi 

marcado especialmente pela participação das 

crianças. Seis delas estiveram conosco meditando 

sobre esse tema da fé cristã.     

 

CHURRASCO NA CASA DA CELY - No dia 05 

de maio haverá um churrasco na casa da Cely, a partir 

das 13:30h. Além da oportunidade de estarmos juntos 

num momento que não seja o culto dominical, o 

evento tem também como objetivo levantar fundos 

para as bolsas que serão oferecidas no próximo 

encontro em São Moritz.  Os ingressos já podem ser 

adquiridos com Antonio ao preço de R$ 20.00 (vinte 

reais). 

 

INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO – A essência 

do evangelho: o convite ao desapego. Eis o tema do 

próximo encontro da ICI no Hotel São Moritz, entre 

os dias 18 e 20 de maio. Inscreva-se o quanto antes 

com os diáconos de plantão. Os preços continuam os 

mesmos do ano passado: Inscrição: R$ 10,00; R$ 

400,00 - o adulto no quarto single (1 pessoa sozinha 

no quarto); R$ 300,00 - cada adulto no quarto duplo 

(2 adultos no mesmo quarto); R$ 280,00 - cada 

adulto no quarto triplo (3 adultos no mesmo 

quarto); R$ 200,00 - cada adulto no quarto 

quádruplo ou quíntuplo (4 adultos no mesmo 

quarto); * Cortesia de duas crianças até 12 anos no 

quarto com dois adultos pagantes.  Os pagamentos 

poderão ser parcelados em 2 cheques. Um para este 

domingo e outro para início de maio. Não serão 

recebidos pagamentos no hotel a não ser em caso de 

extrema necessidade. O pagamento também poderá 

ser efetuado diretamente na conta do hotel: Hotel São 

Moritz: Banco Itaú – Ag. 8582, c/corrente: 13584-7, 

CNPJ: 33.196.197.0001/35. Enviar o comprovante 

com seu nome para o seguinte e-mail: 

eventos@saomoritz.com.br ou então ligar para 2239-

4445 confirmando o depósito.  O pacote inclui pensão 

completa.  Reservamos uma Van com 15 lugares ao 

preço de R$ 40,00 por pessoa e restam pouquíssimos 

lugares.  Confirme com o diácono que está fazendo a 

inscrição. 

 

ESCOLA DE MUSICA - A partir do primeiro 

domingo de maio as crianças da ICI terão, no culto da 

noite, aulas quinzenais de iniciação musical. O livro 

que servirá de base poderá se adquirido pelos pais ou 

responsáveis ao preço de R$ 60.00. Bianca e Eni 

estarão à frente deste projeto. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 24: 

Yvina Raira Almada Mendes Cartes Lopes; dia 27: 

Jonas Neves Rezende.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as 

suas bênçãos. 

 

BAZAR BENEFICENTE DO CREI – Somente 

artigos infantis.  Estamos arrecadando roupas e 

brinquedos de crianças para o bazar a ser realizado no 

dia 13 de maio.   

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Eliezer; Próximo domingo: manhã: Teresa; 

noite: Marcelo. 

 
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. 
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