
NOTAS IMPORTANTES 

 

JOVENS CRENTES SEM RELIGIÃO CRESCEM NO PAÍS : São Paulo, quinta-feira, 26 de 

junho de 2008 (ALC)* - Uma nova forma de religiosidade cresce entre jovens brasileiros. São os 

crentes sem religião, que valorizam a fé, mas sem se vincularem a uma igreja. Pesquisa do teólogo 

Jorge Cláudio Ribeiro, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ainda inédita e 

que será apresentada no livro “Religiosidade Jovem”, indica que, de 520 universitários 

entrevistados, de 17 a 25 anos, 32% são “jovens sem religião”.O tema é assunto de comportamento 

da revista IstoÉ desta semana, com chamada de capa para a matéria “A fé da juventude”, do repórter 

Rodrigo Cardoso. Dos jovens sem religião da pesquisa de Ribeiro, 12,2% se declararam agnósticos 

ou ateus e 19,8% crentes sem religião.A novidade reside precisamente nos crentes sem religião. “O 

espírito buscador do jovem não procura uma instituição religiosa que o enquadre, mas uma doutrina 

onde ele se encontre”, declarou a antropóloga Regina Novaes para a IstoÉ. A concepção de que a fé 

só poderia ser vivida dentro de uma religião ou de uma igreja passa a ser questionada pela 

juventude. Ribeiro verificou, na pesquisa, que para o jovem brasileiro ter fé é mais importante do 

que seguir uma doutrina. Segundo matéria da IstoÉ, “os símbolos religiosos, antes difundidos na 

igreja e no âmbito familiar, circulam mais por outras áreas de domínio público”, como blogs, 

camisetas, feiras, na moda. Para Regina Novaes, “na juventude é o momento de se experimentar. E, 

hoje, também se experimenta religião”. Sem dúvida, um desafio para as igrejas históricas, 

pentecostais, neopentecostais, na busca de jovens para suas fileiras.  * Fonte: Agência Latino-

Americana e Caribenha de Comunicação. 

LEONARDO BOFF NA ICI - No próximo domingo, no culto da manhã,  receberemos a visita do nosso 

querido teólogo Leonardo Boff. Logo após o culto haverá o lançamento do DVD ‘As quatro ecologias”, um 

lindo trabalho no qual Leonardo  amplia o conceito ecológico, com um convite a uma transformação profunda 

de todas as nossas relações.  Portanto, dia 06, culto da manhã. Traga um(a) convidado(a).  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Continua na próxima terça-feira com estudo sobre o  livro de Karen 

Armstrong, A Bíblia. Participe! 

 

NOSSAS ORAÇÕES:  Victor Valla,  Heber Leal, Delmar, Edgar Nogueira, Cauê. Bendito seja Deus que não 

nos rejeita a oração nem afasta de nós a sua graça. 

 

REUNÃO DO CONSELHO – A reunião do Conselho será na próxima terça-feira, dia 1º de julho, às 20:00h 

pontualmente.  Todos os presbíteros e presbíteras estão convocados.  

 

CESTA BÁSICA – Hoje em ambos os cultos estaremos recebendo alimentos para cesta básica que serão 

entregues no próximo sábado. Os itens que estão faltando são os seguintes: 5 kilos de açúcar, 10 pacotes de 

500grs de pó de café, 3 cx de aveia, 9 pacotes de 1 kilo de macarrão, 9 pacotinhos de biscoito. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – aniversariou dia 25: Glauciane Viana (irmã da Liliane); dia 30: 

Edith Emerick Marchon; dia 02/07: Lyllian Costa Boaventura, Márcia Herculano Velasco; dia 04: Sabrina 

Penteado Ribeiro de Toledo, Luiz Fernando Carvalho Beck; dia 05: Juliana Lôbo de Oliveira Maciel, Isabela 

Gonçalves Vieira. A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: manhã: Eliezer 

e Mariana; noite: Liliane e Paulo Edson. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 24.34-38, 42-49, 

58-67; Salmo 45.10-17 ou Cânticos dos Cânticos 2.8-13, Romanos 7.15-25
a
, Mateus 11.16-19, 25-30. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h 

 


