
NOTAS IMPORTANTES 

 
RUBEM ALVES -  Nosso grande teólogo Rubem Alves está 
internado há uma semana num  hospital em Campinas, 
São Paulo. Chegou ao hospital com um quadro de 
infecção pulmonar, apresentando piora progressiva na 
função renal.   No meio da semana, o Rev. Longuini 
esteve junto ao seu leito. Leu o Salmo 90  e orou por  
nosso poeta teólogo.  Os amigos estamos todos unidos a 
Rubem e seus familiares neste momento, orando por sua 
recuperação, na esperança de que a  graça de Deus o 
sustente nestes momentos difíceis. Rubem tem sido uma 
fonte de inspiração teológica para várias gerações de 
teólogos e teólogas latino americanos e de todo o 
mundo.  Amigo de todas as horas do nosso querido casal 
Jether e Lucília, Rubem sempre teve uma ligação muito 
estreita com nossa comunidade.  Oremos ao Pai de olhos 
mansos... Assim Rubem nos ensinou a nos dirigirmos ao 
mistério de amor e beleza que chamamos  Deus. 
 
NO ESSENCIAL, UNIDADE; NAS DIFERENÇAS, LIBERDADE; 
EM AMBAS AS COISAS, O AMOR – Eis o tema do próximo 
encontro da Igreja Cristã de Ipanema no Hotel São 
Moritz, entre os dias 29 e 31 de agosto. O valor da 
inscrição é de R$ 30.00 (trinta reais).  Valor da 
hospedagem:  
R$ 460,00 (adulto sozinho no quarto de solteiro). 
R$ 350,00 cada adulto no quarto duplo (2 adultos no 
mesmo quarto). 
R$ 320,00 cada adulto no quarto triplo ou quádruplo (3 
ou 4 adultos no mesmo quarto). 
Cortesia de duas crianças até 12 anos no mesmo quarto 
de dois adultos pagantes. 
Forma de pagamento: 03 X iguais (julho, agosto e 
setembro). 
As reservas devem ser feitas com Rodolfo através do 
telefone 2239-4445. Quem quiser efetuar o pagamento 
na própria Igreja, poderá fazê-lo com a secretária da ICI, 
Rute.  Havendo interesse, alugaremos um micro ônibus 

de 30 lugares.  O aluguel do ônibus é R$ 1.800,00, 
montante que será dividido entre as pessoas 
interessadas. Por isso pedimos que os interessados 
se manifestem  o mais rápido possível,  porque 
temos que dar um sinal no valor de 30% do valor do 
aluguel do veículo. 
 
COMPASSIO: TEOLOGIA AREJADA E PRÁTICA PASTORAL 
COMPROMETIDA - O Pastor Edson criou e tem 
coordenado um curso de teologia pastoral oferecido a 
pastor(a)s, estudantes de teologia, leigo(a)s. Já foram 

oferecidos dois módulos. O terceiro, cujo início será no 
último sábado de julho, terá como tema “os velhos e 
novos jeitos de ser igreja: ainda somos os mesmos e 
vivemos como nossos pais? “. Detalhes do curso no mural 
da ICI.  Maiores informações com o seminarista Roberval. 
 
IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA NO VIDIGAL - O pastor 
Leonardo comunica que o a reunião com mulheres 
grávidas acontece às 9:30h. O culto vem logo a seguir, às 
10:30h. Quem quiser conhecer e participar do trabalho, é 
só procurar o diácono Alouysio.  
 
UM HOMEM TORTURADO: NOS PASSOS DE FREI TITO – 
Os interessados em adquirir o livro de Leneide Duarte-
Plon e Clarisse Meireles, podem fazê-lo com um dos 
diáconos de plantão. As autoras estão destinando  ao 
CREI parte do valor arrecado com a venda dos livros. O 
lançamento do livro seguido de debate, na ultima 
segunda-feira,   teve também a  presença e  testemunho 
do ex-frei dominicano Ivo Lesbaupin. A ICI agradece o 
carinho das autoras e também de Ivo Lesbaupin,  a 
generosidade com que responderam ao convite para  o 
lançamento e debate sobre o livro no nosso  templo. 
 
CLASSE PAUL TILLICH - Volta amanhã dando 
prosseguimento ao curso sobre cabala cristã, sob a 
orientação do professor  Kadu Santoro. Logo após, às 
20h, meditação cristã com a direção do teólogo 
Alessandro Akil  e do diácono Alouysio.  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje:  Diego Antonio 
Ferreira Villa, Frederico Carlos Porto Vidal; dia 21: Maria 
de Nazareth da Gama e Abreu Raposo; dia 25: Liana 
Marchon; dia 26: Maria da Penha Mello Ferrari.  
Parabéns aos aniversariantes. 
 
ANIVERSÁRIO DA ICI -  No próximo Notas Importantes 
teremos a programação completa das comemorações 
dos 52 anos da ICI, no mês de agosto.  O evento  em São 
Moritz será o grand finale do  aniversário da ICI. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: Rute; 
Próximo domingo: manhã: Celso; noite: Dimas. 
 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos: às 
10:30h e 19:00h. 
 
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...  


