NOTAS IMPORTANTES
COMISSÃO
DA
VERDADE
HOMENAGEIA
LYSANEAS MACIEL - Em cerimônia comovente na
ultima quarta-feira, a Comissão da Verdade prestou
linda homenagem ao deputado Lysâneas Maciel e ao
sociólogo Betinho. Nossa querida Regina Maciel
proferiu um forte e contundente discurso destacando o
legado de Lysâneas à luta pela verdade e pela justiça
nos tempos sombrios da ditadura militar. Regina deu
destaque a alguns trechos do famoso discurso Basta!
proferido por Lysâneas na Câmara Federal no dia 27
de março de 1976. Naquele dia nosso grande
presbítero ocupou a tribuna para denunciar mais uma
violência dos militares contra a sociedade. Foi o único
a discursar e foi também o seu último discurso
naquela legislatura, três dias depois estava cassado.
Confira no mural, ou no blog da ICI a íntegra da fala
de Regina Maciel na justa homenagem que o governo
brasileiro, via Comissão da Verdade, presta a este
profeta do nosso tempo, Lysâneas Maciel.
O ABSURDO DA FÉ - Este é o tema do próximo
encontro da ICI no Hotel São Moritz, entre os dias 25 e
27 de outubro. O preletor principal será o nosso
querido Pastor Jonas! As inscrições serão efetuadas
diretamente com Rodolfo na Agência São Moritz, pelo
telefone: 2239-4445. Os preços: Inscrição: 30,00 por
pessoa. Hospedagem: R$ 420,00 (adulto sozinho no
quarto de solteiro); R$ 320,00 cada adulto no quarto
duplo (2 adultos no mesmo quarto), R$ 290,00 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 (setembro, outubro
e novembro). As inscrições serão pagas juntamente
com os valores dos quartos. Criança não paga
inscrição.
LANÇAMENTO DE LIVRO NA IGREJA CRISTÃ DE
IPANEMA – No mês de outubro teremos dois eventos
para lançamento de livros aqui na ICI. O primeiro
ocorrerá no primeiro domingo de outubro, dia 06, no
culto da manhã. A profa Maria Clara L. Bingemer da
PUC-Rio, falará sobre o seu mais recente livro que
tem como título: O mistério e o mundo: paixão por
Deus em tempos de descrença. No dia seguinte, 07
de outubro, às 19:30h, a classe Paul Tillich será
espaço para o lançamento do livro O rosto ecumênico
de Deus: reflexões sobre ecumenismo e paz, escrito
pelo teólogo Claudio Ribeiro e pela jornalista Magali
Cunha, ambos professores da Universidade Metodista
de São Paulo (UMESP). Anote em sua agenda!

LANÇAMENTO DO CD DA NOSSA QUERIDA
MIRIAM GUIMARÃES - No segundo domingo de
outubro, no culto da noite, poderemos apreciar o
repertório das canções gravadas em CD por nossa
querida Miriam Guimarães. Um lindo trabalho que
certamente encantará a todos e todas.
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de
continuarmos nossos estudos na última parte do livro
de Abraham J. Heschel: Deus em busca do homem.
Participe!
MEDITAÇÃO – O grupo de meditação cristã liderado
pelo teólogo Alessandro Akil, reunir-se-á logo após a
classe Paul Tillich, às 20h, pontualmente. Participe
MINI CONCERTOS NA ICI - A próxima etapa será no
próximo domingo, às 18:00h com a apresentação do
tenor Jeferson Dias. Anote em sua agenda!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 23: Izabel
Christina de A. Figueiredo Rosa; dia 25: Juliana de
Barros Costa; dia 26: Carlos Diego Crisostomo Lima,
Eula Maciel Cockell; dia 28: Laura Leite Vidal, Moema
Araújo Lima Casares.
A ICI parabeniza os
aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as
suas bênçãos.
IGREJA REFORMADA, SEMPRE REFORMANDO Estamos aguardando suas sugestões quanto a novas
formas de presença e atuação da ICI nestes próximos
anos. Faça suas observações críticas. Que novos
caminhos podemos buscar? Como fortalecer nossa
vida comunitária, nossa vida cúltica e de serviço? Que
elementos do seu viver podem ser ofertados para
enriquecer nossas formas de atuação neste tempo
que nos tem sido dado testemunhar o Amor do Pai?
Registre suas sugestões no caderno, com os
diáconos. Envie-nos um e-mail: icirio@uol.com.br
VISITARAM NOSSA IGREJA NO DOMINGO
PASSADO AS SEGUINTES PESSOAS: Rosana de
Souza Pinheiro, Daniel Marcillo Soares, Ilmar M.
Santos, Janaina Tiago. Damos as boas vindas a
todos os visitantes e que Deus os abençoe.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite:
Dimas; Próximo domingo: manhã: Teresa; noite:
Marcelo.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos
às 10:30h e 19:00h.

