NOTAS IMPORTANTES
CULTO DA MANHÃ E DA NOITE –
No culto da manhã contaremos com a
presença tão querida de nossa pastora
Leni e o Reverendo Sérgio estará à
frente de ambos os cultos. Que Deus o
ilumine em sua mensagem.

ENCONTRO NO HOTEL SÃO
MORITZ – Um grupo bastante
representativo encontra-se no Encontro
da ICI desde sexta-feira devendo
retornar hoje na parte da tarde. Que
Deus proteja a todos na viagem de
volta. Confira no final do Notas
Importantes um pequeno aperitivo do
que ocorrerá na manhã do sábado.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
– hoje: Bruna Stutz, Maria da Penha
Pontechelle Marques, Maria Aparecida
Lima Campos, Cecília Temke; dia 21:
Miguel Costa Van Hombeeck, Rafael
Caldana da Silveira; dia 22: Marina
Maciel Soares da Silva; dia 24: Patrícia
Baia Vidal, Ana Maria Fidelis Rezende,

Elizete Pires dos Santos; dia 25: Maria
Cristina Vianna Motta.
A ICI
parabeniza os aniversariantes e pede a
Deus que lhes estenda as suas bênçãos.
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã
é dia de classe Paul Tillich, às 18:30h,
pontualmente. Na pauta o capítulo 9 do
livro de José Pagolla,
Jesus:
aproximação histórica.
BAZAR BENEFICENTE DO CREI –
Desta vez o bazar foi direcionado
especialmente às mães e foi um sucesso.
Compraram brinquedos, roupas e
artigos domésticos para suas casas por
um precinho bem acessível.
No
próximo boletim daremos os valores
finais do bazar porque resta ainda
receber algum dinheiro.
DIÁCONOS DE PLANTÃO –
manhã: Samira; noite: Marcelo;
Próximo domingo: manhã: Teresa;
noite: Eliezer.
NOSSAS
CELEBRAÇÕES
–
Ocorrem aos domingos às 10:30h e
19:00h.

SÁBADO PELA MANHÃ NO HOTEL SÃO MORITZ - O grupo fará uma breve
caminhada com sete paradas, nas quais refletirá sobre os 7 passos de um itinerário que podemos
chamar de “caminho do desapego”. A seguir, o texto inspirador da primeira etapa do percurso:
A EXPERIÊNCIA DO NUMINOSO - Em todos os itinerários espirituais frequentemente
observa-se uma experiência do numinoso. Uma experiência que nos abriu pra alguma dimensão
diferente. Aquele momento em que percebemos: deve haver algo mais do que os olhos
conseguem enxergar, nossas mãos apalpar, nossos ouvidos ouvir. Deve haver algo mais! Para
uns o numinoso se manifesta na natureza, para outros na arte, na ciência, no encontro amoroso,
na religião… Pode vir tanto pela vida do contentamento, da felicidade ou da infelicidade. De
repente nos vemos envolvidos por uma presença, por um presente. E Deus, o Ser, o Presente, a
Presença…. fala a cada um com a linguagem que cada um compreende.

Para refletir: Você seria capaz de se lembrar de alguma dessas experiências em sua
história pessoal? Que desdobramentos tal experiência trouxe? Graf Dürckheim
chamava tais experiências de horas estreladas da existência. Aquela estrela que vai
nos colocar à caminho…

