
 

NOTAS IMPORTANTES 

60 ANOS DO CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS – No dia 23 de agosto comemorou-se a 

organização oficial do Conselho Mundial de Igrejas (23.08.1948). Além das questões relacionadas 

com a fé, a doutrina e a vida das Igrejas, a problemática sócio, política e econômica do mundo 

exerceu influência decisiva na caminhada ecumênica. O Conselho Mundial de Igrejas é uma 

Comunidade de Igrejas que confessam Jesus Cristo como Deus e  Salvador, segundo testemunho 

das Escrituras procuram responder juntas a sua vocação comum para a Glória do Deus Único, Pai, 

Filho e Espírito Santo. Atualmente o CMI agrupa mais de 340 Igrejas, denominações e 

comunidades de Igrejas em mais de 100 países e territórios de todo mundo representando cerca de 

400 milhões de cristãos. 

ENCONTRO EM GUAPIMIRIM – Já iniciamos as inscrições para o nosso Encontro que será 

realizado entre os dias 28 a 30 de novembro na Pousada Sonho Verde em Guapimirim.  As 

inscrições estão sendo feitas pelos diáconos de plantão no culto da manhã e da noite.  A 

coordenação geral do Encontro está sob a responsabilidade da Wania, assessorada por Lenita, 

diaconia e jovens da ICI que já organizaram toda a programação do evento. O tema a ser discutido 

será: ICI: para onde vamos?  As reflexões serão todas em torno deste tema, por isto mesmo, este 

será um encontro especial porque nele discutiremos nossas inquietações e perspectivas em relação 

ao nosso futuro como Igreja. Daí a importância da participação de todos. Vamos aos preços que 

podem ser parcelados em 3 vezes, facilitando a todos. A primeira parcela deverá ser paga ainda em 

setembro.  Teremos também uma Van para quem preferir. O preço da Van ainda não temos.   

Inscrição: R$ 10,00, Crianças até 5 anos: grátis; de 6-10 anos: R$ 75,00. De 11 anos em diante 

preço de adulto: R$ 145,00 por pessoa.  Quem não conhece a Pousada temos o folder anexo no 

mural.  

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã, às 18:30h reúne-se o grupo de estudos Paul Tillich  para 

estudar o último capítulo da obra A Bíblia, de Karen Armstrong. O desafio da leitura da Bíblia 

diante das questões levantadas pela modernidade. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 22: Maria Helena Rodrigues Pereira; dia 25: Maria 

de Lurdes Carvalho B. da Silva, Juliana de Barros Costa; dia 26: Eula Maciel Cockell.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

CESTA BÁSICA  - Domingo próximo é o dia de trazermos alimentos para a cesta básica. Os itens 

que estão faltando são os seguintes: macarrão, açúcar, pó de café, fubá, aveia ou maisena, leite 

em pó e biscoitos.  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 17.1-7, 

Salmo 78.1-4, 12-16, Filipenses 2.1-13, Mateus 21.23-32. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Bruno; Próximo domingo: manhã: Eliezer e 

Mariana; noite: Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 


