
NOTAS IMPORTANTES 

JOSÉ MIGUEZ BONINO - Faleceu no sábado, 30 de junho, em Buenos Aires, Argentina, um 

dos maiores teólogos latino-americanos, o metodista José Miguez-Bonino, aos 88 anos, Doutor 

Honoris Causa pela Universidade Metodista de São Paulo, em 2005. A morte de Miguez-

Bonino representa mais uma grande perda para o Protestantismo e para o movimento ecumênico 

em 2012, somando-se à do biblista brasileiro Milton Schwantes. Confira uma das últimas 

entrevistas do teólogo José Miguez-Bonino, concedida à revista Novos Diálogos no seguinte 

endereço: http://www.novosdialogos.com/artigo.asp?id=801 

UMA IGREJA SEM PAREDES EM LIVRO -   Visto que muitos há que querem deixar o seu 

registro sobre as sua experiência com a nossa Igreja Cristã de Ipanema, a comissão organizadora 

do livro ICI: uma igreja sem paredes, resolveu prorrogar por mais uma semana o prazo de 

entrega dos textos. Portanto, envie o seu testemunho o quanto antes pelo e-mail: 

icirio@uol.com.br 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da próxima 4ª. Feira será na residência da 

Eunice Simões, Rua Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – Copacabana. Participem! 

LITURGIA DE HOJE – A liturgia de hoje foi preparada pela presb. Luciana Mano para o 

último encontro da ICI no Hotel São Moritz.  

CLASSE PAUL TILLICH – Excepcionalmente não teremos a classe Paul Tillich amanhã. O 

pastor Edson estará em Campinas num encontro da sua turma do Seminário Presbiteriano do 

Sul.  

ICI NO VIDIGAL – No domingo passado o Pastor Leonardo realizou a reunião de oração na 

casa da Lindomar.  Como sempre muitas pessoas estiveram presentes.   

REV. LEONARDO DE FÉRIAS – A partir de hoje o pastor Leonardo encontra-se em férias 

devendo retornar daqui a 15 dias.  A ele e sua família um bom descanso. 

PROJETO CESTA BÁSICA – No próximo sábado faremos a distribuição das cestas básicas e 

até o momento estamos precisando de todos os itens para compor as cestas. 

LEONARDO BOFF FAZ UM BALANÇO DA RIO+20 - Post Festum, podemos dizer: o 

documento final da Rio+20 apresenta um cardápio generoso de sugestões e de propostas, sem 

nenhuma obrigatoriedade, com uma dose de boa vontade comovedora, mas com uma 

ingenuidade analítica espantosa, diria até, lastimável. Não é uma bússola que aponta para o 

“futuro que queremos”, mas para a direção de um abismo. Tal resultado pífio se tributa à crença 

quase religiosa de que a solução da atual crise sistêmica se encontra no veneno que a produziu: 

na economia Confira o texto na íntegra no mural ou no blog da ICI:  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 08: Vilma Hamacher, Peter Spiegel; dia 13: 

Guilherme Marchon; dia 14: Renato R. Bello.  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: 

Isabel; noite: Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h e 19:00h. 
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