
NOTAS IMPORTANTES 

 
O QUADRO DA SEGURANÇA 

PÚBLICA NO RIO - Na última quarta-

feira nos reunimos na ICI para uma 

conversa sobre a questão da segurança 

pública no Rio. Vimos dois blocos da 

entrevista do antropólogo Luiz Eduardo 

Soares, concedida ao programa Roda Vida, 

da TV Brasil na última segunda-feira.  A 

seguir, fizemos um debate rico e 

proveitoso. A idéia é continuarmos com 

esse fórum de idéias, tendo como horizonte 

a seguinte pergunta: Qual o papel das 

Igrejas no contexto da ‘in’segurança 

pública do Rio de Janeiro? O blog da ICI 

será um canal de comunicação e informação 

a esse respeito. Aos interessados em acessar 

a entrevista do ex secretário de segurança 

do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares, 

podem fazê-lo pelo seguinte endereço: 

http://www.luizeduardosoares.blogspot.com

/ 

 

FORMATURA – No próximo dia 07 de 

dezembro, nossa querida Thalita Araújo 

Lima Fernandes, neta de Maria Amélia 

Araújo Lima, colará grau em Direito, pela 

FAAP de São Paulo. Thalita querida, 

bendito seja Deus por essa linda conquista! 

 

LÊDA REGINA MAIA CERQUEIRA E 

SOUZA - Nossa querida Lêda será 

recebida, no culto da manhã, como membro 

efetivo da ICI.  Oriunda dos arraiais 

batistas, aos poucos foi achegando-se a nós 

e hoje está completamente integrada ao 

grupo. Tem feito um encantador trabalho 

com as crianças da ICI, sempre em parceria 

com Ângela e Anderson Amaral.  Bendito 

seja Deus por esta vida tão preciosa! 

 

CULTO DO NATAL – O Natal será 

celebrado na ICI no dia 19 de dezembro, 

em ambos os cultos. Pela manhã, haverá 

apresentação do coralzinho da ICI, à noite 

será a vez do coral Myrza Wanderley.   A 

celebração de Natal do CREI será no dia 

17, às 9h da manhã. Anote em sua agenda!  

 

BOLETIM REDE – Os interessados na 

leitura do Boletim Rede de Cristãos podem 

adquirir um exemplar com os diáconos de 

plantão.   

CONFIRA NO MURAL - “Você vai 

conhecer o homem dos seus sonhos", o 

mais recente filme de Woody Allen, nos 

apresenta uma galeria de personagens e 

situações perfeitamente viáveis na rotina da 

vida diária de qualquer um de nós...   

Confira no mural da ICI o comentário de 

Christovam Araujo sobre o mais novo filme 

de Woody Allen.  

 

MEDITAÇÃO HESICASTE E CLASSE 

PAUL TILLICH – Amanhã, às 17:30h, 

teremos nosso momento de meditação sob a 

orientação de Graça Ivo.  Em seguida, 

estudaremos os novos temas da teologia 

contemporânea, tendo como base o capitulo 

8 do livro A casa da teologia. 

 

PRÊMIO DIREITOS HUMANOS – A 

Universidade Candido Mendes (UCAM) e 

o Centro Alceu Amoroso Lima para a 

Liberdade, convidam a ICI para a entrega 

do prêmio Alceu Amoroso Lima para o 

poeta J. Thomaz, com menção honrosa a 

Alberto da Costa e Silva e Ivan Junqueira. 

A cerimônia ocorrerá na próxima quinta-

feira, dia 09 de dezembro, às 18h, à Rua da 

Assembléia, 10 – 42. andar – Centro - Rio 

de Janeiro. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Este mês 

entregaremos 2 cestas básicas antecipando a 

do mês de janeiro por conta das férias. A 

entrega será nos dias 11 e 18 e faltam os 

seguintes itens para completarmos: arroz, 

açúcar, pó de café, óleo, aveia e biscoitos. 

Aguardamos a sua contribuição. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Marcelo e Mariana. 

 

SILÊNCIO... SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 
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