
NOTAS IMPORTANTES 
 
PÚLPITO HOJE - Pela manhã o pastor Leonardo 

trará a mensagem ao nosso coração. À noite, Luciana 

Mano fará a reflexão bíblica. O Pastor Edson 
encontra-se em Londrina, nesse fim de semana, 

participando de uma reunião familiar.  

 

ICI NO RECREIO –Em função do início do Rock 
in Rio no dia 23, o encontro na casa da Ângela e 

George foi adiado em data a ser anunciada 

posteriormente. 

 
ICI EM AÇÃO - Nota sobre a Elizabeth em Vila 

Isabel –  

 

AMANHÃ É DIA DE CLASSE PAUL TILLICH - 
O livro do Pe José Comblin tem sido, desde a última 

segunda-feira, o texto básico da classe Paul Tillich. O 

tema cristológico dará a tônica dos nossos encontros 

neste mês tempo primaveril.  
 

REVISITANDO O MISTÉRIO DA SALVAÇÃO: 

SALVOS DO QUE, PARA QUEM, POR QUEM? 

– Das páginas bíblicas ressoa o testemunho gritante 
de que o Deus de Abrão e de Sara, de Moisés e 

Miriam, de José e Maria, é um Deus Salvador!  O 

mistério da salvação é a essência de toda mensagem 

judaico-cristã.  Mas, o que significa para nós hoje, 
dizer que Deus salva?  O ser humano precisa de 

salvação? Em que consiste tal salvação?  Do pecado 

de nossa tirania egóica?  Da insufiência da nossa 

razão?   Se avançarmos um pouco mais, poderíamos 
perguntar: como anunciar tal salvação para os nossos 

dias?  Devemos anunciar com a mesma linguagem 

salvífica que um dia nos alcançou?  Como traduzir o 

desejo divino de reconciliação salvadora para o nosso 
tempo e, porque não dizer, para nós mesmos?  Dizer 

que Deus salva pode soar ridículo na cultura da auto-

suficiência humana, da crença ilimitada no progresso 

humano e nos tecno-saberes.  Salvos pelo consumo, 
embriagados pelas benesses da ciência e suas 

promessas de um novo mundo, amainados em sua dor 

existencial pelo consolo das drogas lícitas e ilícitas, 

os seres humanos parecem cada vez mais distantes da 
idéia da insuficência de si mesmos.  Mas, os clamores 

primaveris por uma nova ordem mundial, que bradam 

hoje do oriente islâmico ao ocidente cristão, não 

seriam, no fundo, clamores por salvação?   Fora da 
Igreja não há salvação, diriam os cristãos do 

medievo.  Fora de Cristo não há salvação, diriam os 

reformadores.  Fora da razão humana, não há 

salvação, diriam os iluminstas. Fora de Deus não há 
salvação, diriam os teólogos do contemporâneo 

diálogo inter-religioso. Fora da relacionalidade 

humana e cósmica não há salvação, diriam os 
sonhadores de uma nova consciência planetária.  

Enfim, sob este aspecto o clamor por salvação jamais 

deixou de existir. Como ele se manifesta hoje?  É 

possível formular uma resposta a esse clamor a partir 
da nossa própria experiência de salvação e dos 

tesouros da tradição no meio da qual fomos 

alcançados pela graça salvadora divina?  Como 

traduzir para os nossos semelhantes e para nós 

mesmos que o Deus de Jesus é um Deus Salvador?  

Tais questões constituem o caminho que somos 

convidados a trilhar a partir de hoje, e que terá o seu 
momento mais expressivo, entre os dias 14 e 16 no 

Hotel São Moritz, no grande encontro da ICI no 

Hotel São Moritz.  Você não pode faltar!   Edson.  

 
INSCRIÇÕES ABERTAS – Estamos dando início 

às inscrições para o encontro. Informamos os preços 

que continuam os mesmos do encontro anterior: 

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; * Cortesia de duas crianças 

até 12 anos no quarto com dois adultos pagantes; * 

Forma de pagamento em 2 parcelas com um cheque 

para agora e outro daqui a 30 dias pré-datado. * 
Queremos solicitar a colaboração de todos no quesito 

pagamentos para que sejam feitos com antecedência, 

no ato da inscrição, porque não serão recebidos 

pagamentos no hotel a não ser os casos considerados 
de extrema necessidade.  O pacote inclui pensão 

completa.  No momento da inscrição faça sua opção 

se quiser participar da Van.  Temos 15 lugares e será 

cobrado R$ 70,00 por pessoa.  Este valor, bem como 
a inscrição não deve ser incluído no cheque 

direcionado ao hotel. 

 

BOTECO DA CELY EM BENEFÍCIIO DAS 
BOLSAS DO ENCONTRO – Uma bonita  festa está 

sendo programada para o dia 8 de outubro à partir das 

15:00h na casa da Cely.  Os convites estão à venda 

com Antonio e custam R$ 15,00 com bebidas à parte. 
 

NOSSAS ORAÇÕES - Elevemos nossas preces aos 

céus pela saúde dos nossos irmãos: Theodoro Reis 

Brito, Peter Spiegel, Arthur Carijó, Marcion Bastos 
Pereira (pai da Sandra, Gedra Villaça e Alexandre 

Miranda. Oremos também pela saúde do casal 

Jether/Lucilia Ramalho. Nosso querido Diego vem se 

recuperando muito bem da cirurgia. Continuemos 
orando por ele. Muito pode por sua eficácia a súplica 

do justo!  

 

BAZAR COM ARTIGOS INFANTIS E 
ARTIGOS DOMÉSTICOS – Até agora poucas 

foram as doações para o bazar que estamos 

planejando para outubro.  Caso não tenhamos 

doações suficientes teremos que adiá-lo.  Por este 
motivo, estamos precisando da colaboração de todos.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 
Beatriz de Carvalho Paiva, Márcio Miguez de Mello 

Mathias; dia 19: Beatriz Conceição Nascimento, 

Beatriz Hamacher Soares, Sidney de Oliveira Santos; 

dia 22:  Maria Helena Rodrigues Pereira; dia 23: 

Izabel Christina de A. Figueiredo Rosa.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

 



DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Eliezer; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Rute 
 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos 

domingos: às 10:30h e 19:00h. 


