
 

NOTAS IMPORTANTES 

 

REVERENDO JOVELINO RAMOS E JOAN - Nosso 

querido Reverendo Jovelino Ramos, acompanhado de sua 

esposa Joan, está no Rio desde sexta-feira para participar 

das comemorações do cinquentenário da ICI.  Ontem à tarde 

Jovelino falou aos jovens relembrando os grandes desafios 

do seu tempo à frente da Igreja.  Hoje, nos cultos matutino e 

vespertino, trará a divina mensagem ao nosso coração. 

Amanhã ministrará aula na classe Paul Tillich. Não temos 

palavras para agradecer nosso querido pastor e sua esposa 

Joan por terem se juntado a nós nesse momento tão especial. 

Que Deus os abençoe ricamente, sempre!  

MINI-CONCERTO - Às 18:30h de hoje daremos início ao 

projeto Mini-concertos do cinquentenário. Nesta primeira 

jornada do projeto seremos presenteados com a voz de 

Rejane Ruas, bacharel em música sacra pelo Seminário 

Batista do Sul do Brasil, integrante do grupo de cantores do 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com participação em 

inúmeras óperas e musicais. Rejane, receba o abraço 

carinhoso e agradecido da ICI. 

ICI: UMA IGREJA SEM PAREDES – Contendo 

testemunhos e relatos sobre os cinquenta anos da nossa 

Igreja, nosso tão esperado ICI: uma igreja sem paredes 

finalmente poderá ser apreciado por todos e todas. Nasceu 

para refletir um pouco desta gratidão que não poderia mais 

ficar contida em nós. Nasceu para irradiar a boa notícia de 

que a igreja pode ser espaço para o sonho, a criatividade, o 

crescimento maduro, livre e responsável naquela fé que um 

dia nos alcançou. O livro será lançado também no Seminário 

Batista do Sul, no dia 02 de outubro, às 19h. Um 

agradecimento especial ao presbítero Amaury Costa pela 

condução deste maravilhoso projeto em parceria com 

Elizabeth Costa e as presbíteras Maria Cristina Vianna 

Motta  e Luciana Mano de Andrade. O nosso agradecimento 

também à Maria Teresa Guilhon M. de Barros, nora de 

Amaury e Elizabeth pelo trabalho de formatação e 

diagramação. E finalmente um beijo carinhoso à Carolina 

de Barros Costa, neta de Amaury e Elizabeth, que desenhou 

a capa do livro.  

MARISA ROCHA E OLIVEIRA - Nossa cinquentenária 

Igreja recebe como membro efetivo, de mãos estendidas e 

coração aberto, a querida irmã Marisa Rocha e Oliveira 

nesta manhã de festa e luz.  Que seja uma bênção para a 

vida da nossa comunidade. Louvado seja Deus!  

OFERTA ESPECIAL NO CINQUENTENÁRIO - Será 

muito bem vinda uma contribuição especial à igreja neste 

final do mês de setembro. Que se faça ouvir o conselho de 

Paulo, o apóstolo: Aquele que contribui, faça-o com 

liberalidade! Os gastos do cinquentenário foram maiores 

que nossa receita ordinária. Certamente nossa contribuição 

especial cobrirá todas as despesas. 

 

 

PELA GRAÇA E COM CORAGEM, O DESAFIO DE 

SER UMA IGREJA SEM PAREDES - Eis o tema do 

próximo encontro da ICI no Hotel São Moritz, entre os dias 

19 e 21 de outubro.  Você não pode faltar deste grande 

encontro.  Nele refletiremos e celebraremos a dádiva, a 

coragem e os desafios de ser uma igreja libertária e 

acolhedora.  Faça um esforço especial. É importante que 

todas as gerações da ICI estejam presentes neste encontro 

histórico.  Faça ainda hoje a sua inscrição.  Os preços:  

Inscrição: R$ 10,00; 1 adulto no quarto single: R$ 400,00; 

quarto duplo (2 adultos no mesmo quarto) R$ 300,00 por 

pessoa; quarto triplo (3 adultos no quarto) R$ 280,00 por 

pessoa; 4 ou 5 adultos no quarto quadruplo ou quíntuplo) R$ 

200,00 por pessoa. Criança até 5 anos: grátis; de 06 a 12 

anos no mesmo quarto com os pais: R$ 100,00. (*) Cortesia 

de uma criança até 12 anos no quarto com dois adultos 

pagantes quando houver mais de uma criança. O hotel inclui 

pensão completa.  Temos uma Van com 15 lugares para os 

interessados e o preço é R$ 75,00 por pessoa.  

PRÓXIMO DOMINGO - O Reverendo Luiz Longuini 

estará conosco no próximo domingo, trazendo-nos a 

mensagem no culto da noite.  

CONVITE DO CENTRO ALCEU AMOROSO LIMA - 

Do Centro Alceu vem o convite a ICI para o lançamento do 

livro "O mundo falava árabe”, da jornalista Beatriz Bissio. 

O lançamento será no dia 01 de outubro, às 19h30 na 

livraria "Argumento", do Leblon. Antes do lançamento 

haverá um "bate-papo" com dois professores Titulares de 

Língua Árabe, na UFRJ, e de História Medieval, na UFF, 

respectivamente, sobre a civilização islâmica. Imperdível!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Izabel 

Christina de A. Figueiredo Rosa; dia 25: Juliana de Barros 

Costa; dia 26: Carlos Diego Crisostomo Lima, Eula Maciel 

Cockell; dia 27: Roberto Martins Bianco; dia 28: Laura 

Leite Vidal, Moema Araújo Lima Casares. A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas 

bênçãos. 

CHURRASCO RUMO AO ENCONTRO - Com vistas à 

arrecadação de fundos para o encontro da ICI no Hotel São 

Moritz, estamos promovendo um churrasco no sábado, dia 
06 de outubro, véspera das eleições, na casa da Cely, a partir 

das 13h. Os convites podem ser adquiridos com os diáconos, 

pela manhã e com Antonio Carlos, no culto da noite.  
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Rute; 

Próximo domingo: manhã: Samira; noite: Eliezer. 
 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 
 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

desliguem os celulares antes mesmo de entrar no templo. 

 

 


