
Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

SEBASTIÃO CUNHA (20.01.44 – 05.07.18) Quinto 
filho em uma família de 8 irmãos, Sebastião Cunha nasceu 
em meio à uma procissão de São Sebastião, na pequena 
cidade de Rio Verde, Goiás. Aos 13 anos de idade, deixou 
sua cidade natal em busca de sonhos. No início de sua 
caminhada, entre as cidades de Jataí, Ribeirão Preto e São 
Paulo, Sebastião conheceu pessoas como Élter Maciel e 
Jonas Rezende, com quem teve experiências impactantes 
em relação ao que se tornariam duas de suas grandes 
paixões da vida. Élter despertou nele o encanto pela 
educação, enquanto Jonas estimulou ainda mais a sua 
espiritualidade. Essas pessoas, a quem conheceu ainda 
muito jovem, formariam uma forte rede de apoio, servindo 
como parceria e inspiração durante toda a sua 
andarilhagem. Foi através dessa rede de amigos que, no 
início da década de 70, Sebastião chegou ao Rio de Janeiro, 
cidade que tem como padroeiro o santo a quem seu nome 
é uma homenagem. Essa foi a cidade que escolheu para 
viver a maior parte da sua vida. Foi com esses amigos, 
inicialmente ligados à Igreja de Copacabana, que Sebastião 
estreitou seus laços de fé e também profissionais nessa 
cidade. Com o amigo Darcy Villaça, Sebastião deu início a 
sua trajetória profissional na SUESC, instituição de ensino à 
qual se dedicou por quase toda a sua vida. Advogado por 
formação, nunca exerceu sua profissão. Talvez acreditasse 
demais na bondade dos homens para cumprir esse ofício. 
Dedicou-se com paixão e orgulho ao longo da sua vida à 
educação. Era como PROFESSOR que ele sempre, 
orgulhosamente, se autointitulava em qualquer situação. Foi 
também através do grande amigo Jonas Rezende que 
Sebastião Cunha conheceu Édida Regina, sua paixão maior, 
companheira por 44 anos e que lhe deu 3 filhas: Mariana, 
Luciana e Juliana. Mais recentemente, Sebastião dedicava-se 
com muita alegria a um novo papel: o de AVÔ. Como 
“Vozinho” ou “Bastião”, ele preencheu com muito amor, 
educação e pão de queijo o cotidiano de Ricardo, Rafael e 
João Marcelo. Em cada um dos corações que tocou, 
Sebastião Cunha deixou um pouquinho de si, acreditando 
ser essa a receita mágica da eternidade. 
 
CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 16, o Prof. Jakler 
Nichele inicia o curso Profecia: a Espiritualidade da Vida 
Concreta, baseado numa leitura ecumênica e 
contemporânea dos Profetas Menores da Bíblia. O curso 
dialoga com o tema do Encontro da ICI em São Moritz em 
agosto. Se você quiser conversar e conhecer um pouco 
mais da Bíblia, além de se preparar para o Encontro, 
aproveite a oportunidade. Horário: 18h30. 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, dia 18.07, 
teremos reunião de oração aqui na ICI, 15h. Participe! E, se 
puder, traga uma lata de leite para as crianças do Vidigal. 
 
ICI/VIDIGAL: No domingo passado pela manhã tivemos 
em nosso templo a presença da nossa igreja no Vidigal 

juntamente com as alunas e alunos do Projeto de 
Musicalização que como vimos, tem funcionado a todo 
vapor! Foram momentos de muito regozijo para nossa 
Comunidade de fé. Além dos batismos, tivemos um almoço 
após o culto. Agradecemos a todos os envolvidos no 
evento e parabenizamos ao pastor Samuel, Alouysio e Linda 
por toda dedicação e empenho. 

 
FEIJOADA DAS NEGAS: No dia 11.08, acontecerá o 

tradicional almoço de confraternização e angariação de 

recursos para as bolsas do nosso encontro anual. Será na 

casa da Cely, na Rua Henrique Cavaleiro, 23 - São Conrado, 

a partir das 14h. Preços: R$70,00 – almoço com refil de 

cerveja; ou R$50,00 – almoço com refil de refrigerante.  

Os ingressos podem ser adquiridos com o Wellington Bonzi. 

 
ENCONTRO SÃO MORITZ: O tema do nosso tão 

aguardado encontro anual no Hotel Fazenda São Moritz já 

foi escolhido: “Que gritem os profetas! Que falem os 

poetas! Esse encontro com a profecia e poesia nos convida 

a revisitar as origens de nossa comunidade. Separe na sua 

agenda o final de semana dos dias 24 a 26 de agosto e os 

valores são os seguintes: 

R$ 580,00 – solteiro 

R$ 420,00 – por pessoa em AP duplo 

R$ 380,00 – por pessoa em AP triplo ou quádruplo 

Inscrição: R$ 35,00 

Cortesia para 2 crianças de até 12 anos no quarto dos pais. 

Forma de pagamento: 2x no cartão ou cheques pré-datados 

(julho e agosto). Garanta sua vaga, faça logo sua reserva e 

se você deseja ir no ônibus não deixe de falar ainda hoje 

com a nossa irmã Rute Perandini. 

 
BAZAR DO CREI: O CREI promoverá seu bazar no mês 

de agosto, para tanto está aceitando doações. Colabore! 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.07 Ana Beatriz 

Caldana Martins Pedro, Isabel Vianna Rosalba 18.07 Marina 

Maciel de La Reza 19.07 Anthony Araújo Lima Hood, 

Bruno de Queiroz, Camila de Andrade Bianchi  

20.07 Diego Antonio Ferreira Villa, Frederico Carlos Porto 

Vidal, Renata Queiroz 21.07 Maria Nazareth da Gama e 

Abreu.  A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 
LITURGIA E LEITURAS BÍBLICAS DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 15º Domingo do Tempo Comum: Marcos 6.30-

34; 53-56; Salmo 89.20-37; Efésios 2.11-22; Jeremias 23.1-

6; 2Samuel 7.1-14a; Salmo 23. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Samira (manhã), Alberto (noite) 

Próximo domingo: Lya (manhã), Dimas (noite) 


