
NOTAS IMPORTANTES 

 

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.  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. 2 

crianças de 6 a 12 anos no mesmo quarto com 

os pais uma paga R$ 100,00 e a outra tem 

cortesia. O hotel inclui pensão completa.  As 

inscrições estão sendo realizadas pelos diáconos 

de plantão pela manhã e a noite ou com Rodolfo 

na Agência São Moritz: Tel: 2239-4445. 

MICRO ÔNIBUS - Tendo em vista a grande 

procura de condução para o encontro, decidimos 

alugar um micro-ônibus ao preço de R$ 60,00 

por pessoa. Ainda temos alguns lugares. 

Solicitamos que todos estejam aqui na Igreja às 

13:30hs pontualmente para não atrasarmos a 

ida. Todos precisarão preencher nome completo 

e Identidade antes da saída.  Retornaremos no 

domingo às 15:00h. OBS: Os pagamentos 

devem ser efetuados hoje sem falta.   

DIACONIA DA ICI – Foi muito produtiva a 

última reunião da equipe de diáconos e 

diaconisas da ICI, no último domingo.  Os 

novos diáconos foram integrados ao grupo 

trazendo várias sugestões para potencializar o 

trabalho diaconal da ICI.  O grupo se reunirá 

novamente no mês de novembro.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da 

próxima quarta-feira será na residência da 

Eunice Simões, Rua Francisco Otaviano, 23 

apto 201 – Bl. 1 – Copacabana. O horário: 

15:00hs. 

CLASSE PAUL TILLICH - Prossegue 

amanhã o ciclo sobre a Reforma religiosa do 

século XVI. O Prof. Dr. Luiz Longuini fará uma 

reflexão sobre o denominacionalismo, 

fenômeno tipicamente americano, e sua 

influência sobre a formação do protestantismo 

brasileiro. Não perca!  

BÍBLIA E LIVRO DA ICI - A Bíblia do 

cinquentenário continua à venda ao preço de R$ 

50.00.   Também o livro ICI: uma igreja sem 

paredes pode ser adquirido por R$ 20.00.  

Vamos presentear nossos amigos e familiares!  

PALESTRA BUDA E JESUS - Data 23 de 

novembro de 2012, das 15 às 18h, na Academia 

Brasileira de Letras, com Jean Yves Leloup e 

Lama Padma Samten.  Tanto no cristianismo 

como no Budismo o objetivo da meditação é 

chegar à pureza de coração e de espírito, que 

fazem de todo homem um receptáculo ou o 

espelho sem mancha para a luz. A acolhida 

desta luz, a irradiação e presença do Ser 

incriado conduzem o homem a um estado de paz 

que não depende de circunstâncias (santidade, 

humores, ambiente, etc.), quer dizer, um estado 

de paz não psíquico, mas espiritual, ontológico. 

Busca e acolhimento de um silêncio e uma paz 

que não são deste mundo, e que, no entanto, 

podem ser não somente pressentidos, mas 

vividos neste espaço tempo. J. Yves Leloup 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Tereza da Silva Brito; dia 16: Raquel Telles 

Pinto; dia 17: Gisele Vidal da Trindade 

Amorim, Mariana Siqueira Burlamaqui; dia 19: 

Carolina de Souza Rosa, Lucia da Silva e Sousa, 

Cláudia Marcia Rodrigues de Jesus; dia 20: 

Maria Vitória Reis Neves Bezerra.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Marcelo; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 


