
NOTAS IMPORTANTES 
 

 

JUCIRA MONTENEGRO - Deixou-nos nossa 

querida Jucira Montenegro indo  para o coração 

do Pai de infinita bondade. Mulher combativa, 

portadora de um agudíssimo senso critico, era 

intransigente na defesa dos oprimidos. Inquieta 

com as unanimidades, Jucira foi uma cristã 

autêntica, deixando-nos um forte legado 

profético. Aos familiares, aos amigos e amigas 

de Jucira, aos seus irmãos e irmãs na fé e na 

esperança de um mundo mais justo, o abraço 

amoroso da ICI.  

 

FALTAM APENAS DUAS SEMANAS 

PARA O ENCONTRO - A essência do 

evangelho: o convite ao desapego. Eis o tema 

do próximo encontro da ICI no Hotel São 

Moritz, entre os dias 18 e 20 de maio. Inscreva-

se o quanto antes com os diáconos de plantão. 

Os preços continuam os mesmos do ano 

passado: Inscrição: R$ 10,00; R$ 400,00 - o 

adulto no quarto single (1 pessoa sozinha no 

quarto); R$ 300,00 - cada adulto no quarto 

duplo (2 adultos no mesmo quarto); R$ 280,00 

- cada adulto no quarto triplo (3 adultos no 

mesmo quarto); R$ 200,00 - cada adulto no 

quarto quádruplo ou quíntuplo (4 adultos no 

mesmo quarto); * Cortesia de duas crianças até 

12 anos no quarto com dois adultos pagantes.  

Não serão recebidos pagamentos no hotel a não 

ser em caso de extrema necessidade. O 

pagamento também poderá ser efetuado 

diretamente na conta do hotel: Hotel São 

Moritz: Banco Itaú – Ag. 8582, c/corrente: 

13584-7, CNPJ: 33.196.197.0001/35. Enviar o 

comprovante com seu nome para o seguinte e-

mail: eventos@saomoritz.com.br ou então ligar 

para 2239-4445 confirmando o depósito.  O 

pacote inclui pensão completa.  Lembramos que 

a van já preencheu todos os lugares.  Quem 

ainda não efetuou o pagamento pode fazê-lo 

hoje com os diáconos de plantão na parte da 

manhã e a noite. 

 

DESAPEGO - Disse Franscisco de Assis: Nada 

vê do que enxerga no caminho, nada descortina 

do que os olhos percebem no bosque, nada 

entende do que os ouvidos escutam no ar, nem 

lê o que os olhos do pobre dizem, quem tem o 

espírito ocupado e preocupado consigo mesmo 

e como um caramujo se volta sobre o seu 

próprio eu. Só é livre de espírito quem é livre de 

si mesmo para ser livre para o outro. (Do livro 

Francisco de Assis: homem do paraíso, de 

Leonardo Boff) 

 

LIVRO DE RUBEM ALVES PREMIADO 

NOS EUA - Do Reverendo Jovelino Ramos 

recebemos a seguinte notícia: A pedido do 

Rubem Alves, Joan e eu fizemos a tradução 

para o inglês do seu livro Transparências da 

eternidade.  Depois de anos de esforço 

conseguimos uma editora que se aventurou a 

publicá-lo. E agora recebemos a noticia de que 

o livro ganhou o prêmio Montaigne.   A ICI 

felicidade nosso querido Rubem Alves por esta 

importante conquista, bem como ao Rev. 

Jovelino e sua esposa Joan pela, certamente, 

primorosa tradução! 

 

DIACONIA DA ICI - O presidente da junta 

diaconal Eliezer Leal convoca os diáconos e 

diaconisas para uma reunião hoje, às 18h, antes 

do culto vespertino.  

 

ESCOLA DE MUSICA - A partir de hoje as 

crianças da ICI terão, no culto da noite, aulas 

quinzenais de iniciação musical. O livro que 

servirá de base poderá se adquirido pelos pais 

ou responsáveis ao preço de R$ 60.00. Bianca e 

Eni estarão à frente deste projeto. 

 

BAZAR BENEFICENTE DO CREI – 

Somente artigos infantis e domésticos. Estamos 

arrecadando roupas e brinquedos de crianças 

para o bazar a ser realizado no dia 13 de maio.  

Aguardamos a sua colaboração. 

 

CLASSE PAUL TILLICH –  Após duas 

semanas  a classe Paul Tillich retoma as suas 

atividades amanha, às 18:30h, para o estudo do 

livro de José Pagola  Jesus: aproximação 

histórica.  O capítulo 7 será alvo da nossa 

reflexão: Jesus, o defensor dos últimos.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Eurico Marchon, Margareth Wright de Alencar; 

dia 08: Rev. Mozart Noronha Melo; dia 09: 

João Pedro Monteiro Galliza do Amaral; dia 11: 

Giullia Neno Rosa Fontes Santos de Almeida.  

A ICI parabeniza a todos os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por 

favor desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. 
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