
NOTAS IMPORTANTES 
 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER -  Reproduzimos aqui o texto de Rita Liks, como homenagem da ICI as 

nossas mulheres maravilhosas:  Mulheres são tecelãs. Tecem sonhos com fios de lágrimas. Mulheres são tecelãs, 

tecem vidas em suas barrigas, com esperanças e alegrias infantis. Mulheres são feiticeiras. Inventam magias e 
encantamento e atraem e cativam com um simples olhar. Mulheres são meninas. Acreditam em príncipes e finais 

felizes. Mulheres são guerreiras. Enfrentam a luta com galhardia e não esmorecem, mesmo quando cansadas. 

Mulheres são sábias. Trazem em si toda a sabedoria do mundo, ao repartir, entre os filhos, o pão, o carinho e o 

próprio tempo. Mulheres são especiais .Mulheres são anjos. Mulheres são mães, a mais perfeita tradução do 
mistério da eternidade" (Fonte: e-mail enviado por nossa querida Marina Maciel) 

 

DIACONIA DA ICI - A presidente Wania Dias Carvalho convoca os diáconos e diaconisas para uma breve reunião 

no próximo domingo, dia 15, às 17h30m.  
 

FOLHETOS SOBRE O CREI - No próximo sábado, pela manhã alguns voluntários e voluntárias estarão fazendo 

uma distribuição do folheto informativo sobre o CREI no entorno da Igreja. A idéia é tornar o CREI mais conhecido 

entre nossos vizinhos.  Se você tem interesse em participar desta distribuição, junte-se a nós.  Sábado, às 10:00h , 
aqui na ICI. 

 

NOTA DE FALECIMENTO -  Partiu para os braços do Pai de amor e misericórdia a Sra. Silvia Rizzo, mãe do 

nosso querido Pedro Rizzo. A vida de D. Silvia foi um testemunho de amor e fé. Mesmo acamada nos últimos vinte 
anos, essa serva do Deus bendito  continuou em seu silêncio espraiando a ternura de São Francisco,  o pobrezinho de 

Assis, com quem tanto se identificava.  Na última segunda-feira os familiares de D. Silvia e grande grupo de amigos 

despediram-se desta guerreira da ternura e do amor, em breve momento de ação de graças dirigido pelo Pastor Edson.  

Ao Pedro e todos os seus familiares o abraço amigo e carinhoso da ICI.  
 

REUNIÁO DO CONSELHO – O conselho da ICI está convocado a reunir-se amanhã, às 20:00h, pontualmente, 

aqui na ICI. 

 
CLASSE PAUL TILLICH – Dá continuidade à reflexão do texto Crítica e Profecia: a filosofia da religião em 

Dostoievski, da autoria do filósofo Luiz Felipe Pondé. Quarta-feira, às 18:30h. Participe! 

 

CINEMA NA ICI -  O projeto SACI  (sessões abertas de cinema) está de volta. Durante este primeiro semestre serão 
exibidos cinco longas da Casa de Cinema de Porto Alegre. A estréia será no próximo sábado com o filme Houve uma 

vez dois verões, de Jorge Furtado.  Portanto, sábado próximo, dia 14, às 19:00h aqui na ICI. Participe! 

 

ICI EM AÇÃO - O pastor Edson e família  encontram-se em Curitiba, desde sexta-feira. Nosso pastor celebra o 
casamento de uma prima,  em uma paróquia católica da cidade.  Retornam ao Rio na  noite de hoje. Que Deus os 

acompanhe. 

 

O DISCURSO SOBRE DEUS HOJE - A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, sob a coordenação do 
Instituto Humanitas Unisinos – IHU, promove, em articulação com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro – PUC-Rio, o X Simpósio Internacional IHU: Narrar Deus numa sociedade pós-metafísica. Possibilidades e 

impossibilidades, a ser realizado nos dias 14 a 17 de setembro de 2009, em São Leopoldo/RS. Este Simpósio tem 

como principal objetivo promover um debate sobre possibilidades e impossibilidades do discurso sobre Deus numa 

sociedade pós-metafísica. Acesse o site do Instituto Humanitas Unisinos - IHU para maiores informações: 

www.unisinos.br/ihu 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Affonso Ferrario, Rafael Carijó Lucas; dia 09: Jorge Luís Rocha da 

Silva; dia 09: Rev. Leonardo Costa da Silva de Oliveira Amorim; dia 10: Miguel Bonan Reis Vernes, Maria Amélia 

Nunes Araújo Lima; dia 11:  Rev. Pedro Vieira Veiga, Edgard de Souza Nogueira.  A ICI parabeniza os 
aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 20.1-17, Salmo 19, 1 

Corintios 1.18-25, João 2.13-22. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Eliezer e Mariana; noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: manhã: 

Izabel; noite: Rute. 

 
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

às 10:30h e 19:00h 

 

http://www.unisinos.br/ihu

