
NOTAS IMPORTANTES 
 
FESTA CÍVICA – Hoje é dia de festa para as 

cidadãs e cidadãos brasileiros. O exercício do voto é 

um instrumento essencial de participação na vida 

política. É claro que, por si só, o sufrágio popular é 
insuficiente para as conquistas mais densas da 

cidadania. É preciso que na base da estrutura social, 

que tem o voto lá na ponta fina da participação, 

estejam asseguradas a educação, a saúde, a 
politização -  no melhor sentido do termo. Parece que 

ainda estamos longe disso, mas não é motivo para 

diminuirmos a força e o poder do voto.  E o voto 

destas eleições de 2010 não deixa de ser um voto 
especial. Está temperado pela lei da Ficha limpa, uma 

das mais importantes conquistas da cidadania 

brasileira dos últimos tempos. Mesmo com a 

ambigüidade decisória do Supremo Tribunal Federal, 
fato é que a lei da Ficha limpa veio para ficar.  Ou 

seja, os que se servem da política para os seus 

interesses pessoais não terão mais as facilidades 

democráticas que tinham. Serão barrados na festa da 
cidadania. Terão que se contentar com o baile de 

máscaras, pois estarão ao largo do crescente desejo 

do povo brasileiro de uma esfera política em que 

homens e mulheres sirvam ao país ao invés de se 
servirem dele. Nossa Igreja, como reflexo da 

sociedade brasileira, abriga um caleidoscópio de 

opções políticas partidárias. Penso que todos os 

partidos têm seus representantes entre nós. Que bom 
que seja assim. Nosso amor não é ideológico. Nossos 

vínculos de comunhão não se fundamentam na opção 

partidária x ou y daquele ou daquela que está 

assentado ao nosso lado.  Celebremos sempre essa 
diversidade!  Mas algo nos é comum: Enquanto 

houver um só menino sem a possibilidade da escola e 

do carinho de uma família, seremos leões furiosos a 

cobrar mais e mais cidadania, num quase eterno 
descontentamento.   Essa dimensão profética tão 

esquecida pela igreja cristã latino-americana deverá 

ser sempre o nosso feijão com arroz, se queremos 

realmente nos reconhecer no homem de Nazaré e sua 
paixão. Mas, hoje é dia de sorriso do guerreiro, como 

diz a canção do Jonas em parceria com o Eurico. E o 

sorriso da cidadania responsável é e será sempre o 

voto. Vamos a ele!       Edson Fernando  
 

REUNIÃO DO CONSELHO -  O pastor Edson 

convoca os presbíteros e presbíteras para a reunião do 

Conselho amanhã, dia 04 de outubro, às 20:00h. 
 

PROJETO CREI E CESTA BÁSICA – O CREI 

está necessitando para o mês de outubro dos 

seguintes itens para a higiene da creche: água 
sanitária, sabão pastoso para cozinha, sabão em pó (o 

mais em conta), Bombril, desinfetante e creolina.  

Para as cestas básicas os itens necessários são: arroz, 
açúcar, macarrão, leite em pó, pó de café e fubá.  

Lembramos que as cestas são entregues no segundo 

sábado do mês. Sua ajuda é muito importante para o 

nosso CREI e para a cesta básica. 
 

FESTA DA PRIMAVERA – No dia 30 último o 

CREI encerrou o tema do mês (as 4 estações) com a 

festa da primavera, com desfile de reis e rainhas e 

apresentação musical das 3 turmas acompanhadas 

pela musicoterapeuta Eni Almada Mendes. 

 

NOTICIAS DO ENCONTRO EM SÃO MORITZ 
– As inscrições que deveriam terminar no próximo 

dia 10, estão sendo encerradas hoje, dada a grande 

procura e o preenchimento de todo o suporte de 

acomodação do Hotel São Moritz. Há uma lista de 
espera na qual é possível inscrever-se. Se houver 

alguma desistência, respeitaremos a ordem da lista. 

Solicitamos também que os pagamentos sejam feitos 

preferencialmente hoje, por conta do feriado do dia 
12 o que limitará o trabalho da tesouraria do 

encontro.  O ônibus também está lotado.  O hotel 

deve ser pago separadamente da inscrição e do 

ônibus.   Lembrando os preços: Inscrição: R$ 20,00; 

Apto Single: R$ 350,00; Duplo: R$ 240,00; Triplo: 

R$ 220,00; Quádruplo ou mais: R$ 200,00 por 

pessoa. Crianças: 0-5 anos: livre; de 6-11 anos: R$ 

100,00 (compartilhando o mesmo apto. dos pais); a 
partir de 12 anos: preço normal. Inclui pensão 

completa (café da manhã, almoço e jantar). Valor do 

ônibus: R$ 60,00.  O ônibus deverá sair da porta da 

Igreja no dia 15 às 14:00h devendo retornar no 
domingo, dia 17 às 15:00h.   

 

QUARTA JORNADA ECUMÊNICA - Para quem 

espera um grande evento sobre ecumenismo, 
ecologia, economia e vida, vem aí a 4ª Jornada  

Ecumênica. O evento, que tem o apoio do Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC), será 

realizado entre os dias 11 e 15 de novembro de 2010, 
em Itaici, Indaiatuba, São Paulo. Maiores 

informações pelo telefone: (21) 3042-6445. Confira 

no sítio do CONIC: http://www.conic.org.br 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 04: 

Cristina Souza de Macedo, Rafael de Macedo Zappa, 

João Roberto Araújo Lima Duque Estrada; dia 05: 

Suzana Wanderley Dias; dia 07: Luís Gustavo 
Wagner Gomes; dia 08: Gustavo Winograd; dia 09: 

Ricardo Florentino Miguez de Mello, Carolina Clark 

Florentino.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 
 

MEDITAÇÃO E CLASSE PAUL TILLICH - 

Amanhã o momento de meditação hesicaste, sob a 

direção de nossa irmã Graça, terá o seu início às 
17:30h. Logo após, mais uma aula de teologia da 

classe Paul Tillich. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O PRÓXIMO 
DOMINGO – Jeremias 29.1, 4-7, Salmo 66.1-12, 2 

Timóteo 2.8-15, Lucas 17.11-19. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Teresa; 

noite: Tereza Brito. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO 
 

http://www.conic.org.br/

