
NOTAS IMPORTANTES 

GRUPO DE MEDITAÇÃO – Amanhã é dia de encontro 
do grupo de meditação da ICI. Pontualmente às 
17:30h. Traga um convidado. Não perca!                       

VIDIGAL: Agradecemos muitíssimo ao seminarista 
Roberval e ao diácono Alouysio pela condução do 
culto no Vidigal no domingo dia 21 de julho. Neste 
domingo, pela manhã, daremos continuidade ao 
trabalho recepcionados por D. Lindomar.  

PREFIRO O INFERNO A UM PARAÍSO HOMOFÓBICO 
- O ex-arcebispo da Igreja Anglicana da Cidade do 
Cabo, Desmond Tutu, Nobel da paz, um dos 
principais ativistas dos direitos humanos no 
continente africano, fez uma importante defesa 
pelos direitos da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) no 
mundo.   Durante evento na ONU (Organização das 
Nações Unidas) na África do Sul em defesa da 
diversidade sexual, Tutu, vencedor do Prêmio Nobel 
da Paz em 1984 por sua atuação contra o apartheid, 
 afirmou que prefere “o inferno do que um paraíso 
homofóbico”.  “Eu não veneraria um Deus que fosse 
homofóbico e é assim que me sinto para falar sobre 
isso”, afirmou. “Eu me recusaria a entrar em um 
paraíso homofóbico. Chegaria lá e diria: ‘sinto 
muito’, prefiro ir para ‘o outro lugar’”. Tutu também 
fez pesadas críticas a religiões e líderes espirituais 
que discriminam pessoas por suas opções sexuais. O 
evento, ocorrido no dia 27 de julho, na Cidade do 
Cabo, contou também com a presença do secretário-
geral da ONU, Ban Ki-moon, e da alta comissária para 
os direitos humanos, Navi Pillay, no lançamento de 
uma campanha em defesa da comunidade LGBT pelo 
mundo. Pillay lembrou que 76 países criminalizam as 
relações entre pessoas do mesmo sexo. As punições, 
nesses locais, variam desde sentenças de prisão à 
execução, o “que se constitui em clara violação aos 
direitos humanos básicos”. “Estou tão engajado 
nesta campanha como sempre estive na luta contra 
o apartheid. Para mim, ambas estão no mesmo 
nível”, disse Tutu, que se aposentou recentemente.  
{Fonte: www.conic.org.br} 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da 
próxima quarta-feira, 7 de agosto  será  na residência 
de Vera Maranhão Carijó, Rua Marquês de Olinda, 61 
apto 507-Bl. 3 – Botafogo.  O horário: 15:00h. 
 

NOSSAS CELEBRAÇÕES - Aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

CULTO INFANTIL E ENCONTRO -  Nossas crianças 
terão um culto especial na noite deste  primeiro 
domingo de agosto. O Pastor Leonardo trará a 
mensagem e a comunhão. A liturgia foi 
carinhosamente preparada pela professora Lêda.  No 
próximo sábado, dia 10, as crianças e seus pais 
passarão o dia na casa de Leda e Afonso em 
Guapimirim.  

ESPAÇO DO CREI: Não nos esqueçamos de nosso 
CREI. Estamos numa nova luta de restabelecimento 
financeiro da nossa creche. Isso se dará por meio de 
novos Amigos do CREI, novos eventos com a renda 
voltada para o CREI e maior divulgação virtual. Em 
breve abriremos uma página no Facebook com as 
informações mais importantes de nossa instituição. 
Lá estarão fotos, conteúdo sobre a instituição, 
planejamento, etc. Continuamos nossa prioridade 
em relação aos itens de limpeza (papel higiênico, 
água sanitária ou cloro – 2 litros, sabão em pó e em 
pedaço, pasta para limpeza Limp-Tek, sabão pastoso 
para cozinha, bom-bril, esponja dupla face para 
cozinha, desinfetante 2 litros, saponáceo, vassoura 
piaçava, rodo, saco de limpeza, saco de lixo preto 
grosso 100 litros) . Contamos com sua ajuda ! 

CLASSE PAUL TILLICH –  Tendo como base o livro 
Deus à procura do homem,  do teólogo judeu 
Abrahan  Heschel, a classe Paul Tillich segue seu 
percurso nesta segunda feira, às 18:30h, 
pontualmente. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Sabrina 
Penteado Ribeiro de Toledo, Luiz Fernando Carvalho 
Beck; dia 05: Isabela Gonçalves Vieira, Juliana Lôbo 
de Oliveira Maciel; dia 07: Guilherme Schanner e 
Silva; dia 09: Laura Carijó Lucas, Elmo Mendes; dia 
10: Pedro Camargo Roscio, Daniel Lobo de Oliveira 
Maciel.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 
Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA – O Rev. Edson 
convoca os presbíteros e presbíteras para a reunião 
do Conselho amanhã às 20:00h pontualmente. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 
Eliezer; Próximo domingo: manhã: Isabel; noite: 
Marcelo. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...                                            
Desligue o celular antes mesmo de entrar no templo.

http://www.conic.org.br/


 


