
NOTAS IMPORTANTES 

 
As crianças da União Infanto-Juvenil da ICI convidam toda a Igreja para a apresentação da dramatização 

“O PRESENTE” em homenagem às mães da Igreja Cristã de Ipanema. 

Horário: 19 horas 

ATENÇÃO: a apresentação abrirá a Celebração do Culto. Chegue na hora para não perder! 

  

FEZ-SE VINGANÇA, NÃO JUSTIÇA - No 

mural da ICI e também no blog, confira o artigo 

de Leonardo Boff sobre a morte do terrorista 

Bin Laden. Também no mural será possível 

conhecer a visão do teólogo franciscano sobre o 

futuro do catolicismo no mundo. Em entrevista 

à Rede Adital, quando perguntado sobre sua 

pertença religiosa atual, Leonardo responde: 

À minha maneira, sinto-me membro da Igreja 

católica; tento viver com radicalidade uma 

espiritualidade dos pobres, da simplicidade e 

tomar como referência não tanto a doutrina, os 

documentos oficiais, mas os evangelhos, ou 

melhor, a prática de Jesus, que foi uma prática 

libertadora. 

 

UNIÃO ESTÁVEL DOS HOMOAFETIVOS 

-   Confira no blog da ICI  o voto do relator 

Ayres Brito, do Supremo Tribunal Federal,  no 

julgamento sobre a união estável dos 

homoafetivos. Trata-se de um pronunciamento 

histórico e que deu a tônica da aprovação 

unânime ao projeto.  Nossa irmã Solange Roxo, 

em e-mail à ICI, registra: Estamos vivendo um 

momento importantíssimo na nossa vida de 

cristãos  finalmente proporcionado pelo nosso 

STF. Finalmente me orgulho do nosso sistema 

judiciário.  Confira no blog o voto do relator. 

 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO 

MORITZ – O encontro anual da ICI no Hotel 

São Moritz. será entre os dias 3 e 5 de junho. 

Eis os valores: Inscrição: R$ 10,00; R$ 400,00 o 

adulto no quarto single (01 pessoa sozinha no 

quarto); 300,00 cada adulto no quarto duplo (02 

adultos no quarto); R$ 280,00 cada adulto no 

quarto triplo (03 adultos no quarto); R$ 200,00 

cada adulto no quarto quádruplo ou quíntuplo; * 

Cortesia de 02 (duas) crianças até 12 anos no 

quarto com dois adultos pagantes. * Pagamento 

em 03 vezes iguais * Inclui pensão completa e 

festa junina.  Se houver interesse alugaremos 

um micro-ônibus. Portanto se quiser ir no 

ônibus coloque esta opção. Solicitamos que 

entreguem os cheques pré-datados do ato da 

inscrição.  O tema do encontro: Onde está 

Deus? Onde estamos nós?  Questões 

fundamentais quando o sofrimento nos visita.  

 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS 

BOLSAS DO ENCONTRO – No próximo 

sábado teremos o grande churrasco na casa da 

Cely, às 13:30h.  Convites à venda com o 

Antonio.  O valor é R$ 15,00 e as bebidas serão 

cobradas à parte. Não se esqueça de levar o 

convite para apresentá-lo na recepção. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Rev. Mozart Noronha Melo; dia 09: João Pedro 

Monteiro Galliza do Amaral; dia 11: Giullia 

Neno Rosa F. Santos de Almeida; dia 13: 

Teresa Pereira, Leonardo Oliveira de Assis; dia 

14: Luiza Sabatini Vieira Souto.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos.   

ESPAÇO CREI: Lembrando que os itens do 

CREI são prioridade, estejamos atentos às 

necessidades do momento.  Lembremo-nos que 

através deles, por exemplo, conseguimos 

diminuir de modo bastante significativo o 

déficit financeiro do ano passado; entre outras 

medidas obviamente. Os itens que mais estamos 

precisando no momento são: papel higiênico, 

sabão em pó (o mais em conta), sabão pastoso, 

sacos de lixo preto resistente (100 litros), 

Bombril, esponja, cloro ou água sanitária, panos 

de prato e sacos para limpeza.  

 

ALMOÇO EM BENEFÍCIO DO CREI – No 

dia 29 teremos um grande almoço aqui na ICI.  

Adquira seu convite. 

 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã, 18:30h, 

é dia de classe Paul Tillich. Continuamos 

viajando pelo livro de Keith Ward, Deus: um 

guia para os perplexos. Em foco o capítulo 5: o 

poeta do mundo.  

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO: presbítero Arthur 

Carijó, Rita (irmã de Eni), José Ricardo (filho 

do casal Jether/Lucilia), Rosa Dulce (mãe da 

Cristina), Tereza Cristina Sodré Regis (amiga da 

Eula), Maria de Lourdes Rios, Irma Coutinho 

(amigas de Ana Mara Miguez).  Ana Cláudia 

Marques (filha da Nancy) e Sra. Zina 

Guarabyra.  Reserve um momento do seu dia 

para interceder por nossos irmãos e irmãs. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – hoje: Izabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem sempre 

aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 


