
NOTAS IMPORTANTES 
 
INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO  – Chamada 
final para o encontro da ICI no Hotel São Moritz:  

Revisitando o mistério da salvação: salvos por quem, 

do que, para que?    Como tem acontecido nos 

últimos encontros, por sugestão dos participantes, 
estamos retomando um tema teológico de 

fundamental importância, a vontade salvadora 

divina, e a necessidade humana de libertação. O 

conhecido verso do evangelho de João, que é a base 
de toda a espiritualidade do cristianismo oriental, 

sendo também uma espécie de mantra quando 

pensamos no amor Daquele que nos chama das 

sombras para o feixe eterno de sua maravilhosa luz, 
dará o tom do nosso encontro: Deus amou com tal 

intensidade o mundo que deu o seu Filho Unigênito, 

para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha 

a vida eterna. Será, com a bendita graça de Deus, um 
lindo encontro!  Os diáconos de plantão estão 

fazendo as inscrições após os cultos da manhã e 

noite. Ao efetuar a sua inscrição dê o nome e 

sobrenome. Quanto às crianças, pedimos aos pais ou 
responsáveis que informem o nome completo e a 

idades das mesmas.  Quanto aos preços continuam os 

mesmos do encontro anterior: Inscrição: R$ 10,00; 

R$ 400,00 - o adulto no quarto single (1 pessoa 
sozinha no quarto); R$ 300,00 - cada adulto no quarto 

duplo (2 adultos no mesmo quarto); R$ 280,00 - cada 

adulto no quarto triplo (3 adultos no mesmo quarto); 

R$ 200,00 - cada adulto no quarto quádruplo ou 
quíntuplo (4 adultos no mesmo quarto); * Cortesia de 

duas crianças até 12 anos no quarto com dois adultos 

pagantes. * Forma de pagamento em 2 parcelas com 

um cheque para agora e outro para a data do encontro 
pré-datado. * Queremos solicitar a colaboração de 

todos no quesito pagamentos, para que sejam feitos 

com antecedência, no ato da inscrição. O prazo 

máximo para pagamento será o próximo domingo, 
dia 9.  Não serão recebidos pagamentos no hotel a 

não ser em caso de extrema necessidade.  O pacote 

inclui pensão completa.  No momento da inscrição 

faça sua opção quanto ao transporte.  Já estamos com 
a Van lotada, mas estamos aceitando inscrições para 

uma outra Van ou micro ônibus.  O preço: R$ 70,00 

por pessoa.  O valor da condução e da inscrição 

devem ser pagos separadamente do pagamento 
relativo à hospedagem.  Pretendemos sair da porta da 

Igreja às 14:00h, pontualmente para aproveitarmos 

ainda um pouco da tarde no hotel.  Não se atrase!  

 
NOVA DIRETORIA DO CONIC RIO - A diretoria 

do CONIC-Rio, eleita para o biênio 2012-2013, 

tomou posse na última sexta-feira, dia 30, em culto 

solene na Igreja Cristã de Ipanema, tendo como 
pregador o Bispo Anglicano D. Filadelfo.  Que o 

sonho ecumênico ganhe ainda mais força e ânimo por 

meio da nova direção do CONIC Rio.  

 

CULTO IN MEMORIAN PELO PAI DE NOSSA 

QUERIDA SANDRA - Queridos amigos, a Igreja 

Presbiteriana de Vila Isabel, da qual meu pai era 

membro, vai realizar um culto de ação de graças pela 

vida dele, no dia 09 de outubro às 9:00h. A IPVI fica 

na Rua Justiniano da Rocha, 351 em Vila Isabel 

(entre as ruas Jorge Rudge e Duque de Caxias). 

Todos vocês estão convidados e terei muito prazer 
em encontrá-los lá! Bjo Sandra. 

 

PRÓXIMO DOMINGO - No culto da manhã do 

próximo domingo, nossa querida Eliza Gusmão, filha 
da Pastora Leni, falará sobre protestantismo no Reino 

Unido, dando especial atenção à experiência da 

United Reformed Church. Eliza é presbítera de numa 

paróquia da URC na pequena Watford, vizinha à 
cidade de Londres.    

 

OS DESAFIOS DA CULTURA DIGITAL - É o 

título do seminário a ser promovido pela 
Universidade Candido de Almeida, para o qual 

estamos todos convidados.  Os temas: Cultura digital 

e neorreconhecimento coletivo; Macrocenários: 

impacto da internet na sociedade e na política; Redes 
sociais: virtualidades e contradições em tempos de 

mutação.  Entrada franca.  Data: 13 de outubro, às 18 

horas, à Rua da Assembléia, 10, 42. andar.  

 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI - O Rev. 

Edson convoca o Conselho de presbitérios e 

presbíteras da ICI para reunir-se na segunda-feira, dia 
10 de outubro, às 20h, pontualmente. O tema 

principal será  o “Projeto do cinqüentenário da ICI”.  

 

BAZAR COM ARTIGOS INFANTIS E 

ARTIGOS DOMÉSTICOS EM BENEFÍCIO DO 

CREI – O CREI decidiu fazer o bazar neste final de 

semana com aquilo que arrecadamos, tendo em vista 

a apertada agenda daqui pra frente.  
 

NOSSAS ORAÇÕES - Elevemos nossas preces aos 

céus pela saúde dos nossos irmãos: Arthur Carijó, 

Gedra Villaça e Alexandre Miranda. Oremos também 
pela saúde do casal Jether/Lucilia Ramalho.  

Elevamos aos céus uma prece de louvor pela melhora 

dos presbíteros Dr. Peter Spiegel Theodoro Brito, que 

já se encontram em casa. Bendito seja Deus, que não 
nos rejeita a oração! 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich, às 18:30h, pontualmente. A 
cristologia do Pe José Comblin, continua dando o tom 

de nossa classe introdutória ao ensino da teologia.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 
Agenor Marchon Filho, Regina de Moura Carijó 

Maciel; dia 04: João Roberto Araújo Lima Duque 

Estrada, Rafael de Macedo Zappa, Cristina Souza de 

Macedo; dia 05: Suzana Wanderley Dias; dia 07: 

Luís Gustavo Wagner Gomes; dia 08: Gustavo 

Winograd.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Izabel; 

noite: Marcelo e Mariana. 
 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos 

domingos: às 10:30h e 19:00h. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 


