
NOTAS IMPORTANTES 
 
ENCONTRO DA ICI - Transcorreu num clima 

de comunhão e crescimento o último encontro 

da ICI no Hotel São Moritz, no fim de semana 

próximo passado. Os cerca de cem participantes 

puderam, desde a sexta-feira, refletir e celebrar 

o tema da salvação. Um dos ricos momentos do 

encontro deu-se no sábado pela manhã, quando 

o Pastor Leonardo trabalhou a palavra salvação 

pela vida do milagre do perdão, a quebra da 

irreversibilidade do passado. À tarde, três 

painelistas expuseram suas compreensões sobre 

o tema: O Rev. Marcos Martins, ministro da 

Igreja Presbiteriana de Vila Isabel, fez uma bela 

leitura devocional do cap. 43 do livro de Isaías, 

mostrando-nos como o propósito salvador 

divino alcança a totalidade da nossa vida e das 

nossas relações. O teólogo metodista  Ricardo 

Lengruber,  fez acurada análise do tema, 

partindo do pensamento teológico de dois 

autores:  Martin Buber e Jurgen Moltmann. 

Mostrou-nos como a culpa tem sido uma mola 

propulsora para pensar o tema. Abriu-nos o 

horizonte ao descrever a salvação como a 

possibilidade de um verdadeiro encontro dos 

seres humanos com a riqueza da criação e de 

seu criador. Por último, o teólogo menonita 

Tony Brun,  instigou-nos a  pensar e viver a 

dinâmica salvífica divina como um processo de 

encontro com a bondade radical que há em cada 

um de nós. Por tal perspectiva a salvação é a 

felicidade desconcertante apresentada por Jesus 

nas bem-aventuranças. Salvos da culpa e do 

medo, livres de todas as amarras do Ego, somos 

convidados por Deus a descobrir a Sua 

esquecida divindade adormecida em nós.  Na 

noite do sábado, depois do jantar, as crianças 

apresentaram o tema da salvação através de uma 

linda performance teatral, sob a direção da Prof. 

Lêda. No culto da manhã de domingo, o teólogo 

Jimmy Sudário e o Pastor Edson  fizeram uma 

síntese das ricas reflexões do sábado. Bendito 

seja Deus pelas bênçãos que fez orvalhar  sobre 

todos e todas  no chuvoso fim de semana  do 

nosso aconchegante São Moritz.  

 

CHÁ BENEFICENTE DO CREI –  No dia 10 

de novembro teremos o tradicional chá em 

benefício do CREI. Os convites podem ser 

adquiridos com Vilma Hamacher, ou 

encomendados pelo Tel: 2522-5015, com 

Zildete. O preço: R$ 30,00. 

 

ICI NO RECREIO - “Já sonhamos juntos, 

semeando as canções no vento. Quero ver 

crescer nossa voz no que falta sonhar...” 

Amigos e Amigas o tempo passou rápido desde 

nosso último encontro! Era inverno ainda e 

agora já na primavera estamos, com seus novos 

aromas, cores e a vontade de estar juntos 

novamente para partilharmos mais uma vez dos 

nossos sonhos como citamos no trecho da 

canção “Sol de Primavera”. Estaremos fazendo 

desse encontro um momento de celebração da 

Primavera a qual nos remete aos sentimentos de 

esperança, renovação e principalmente de 

recomeço. E o que é a vida senão um eterno 

recomeço? Como sempre, também será um 

momento de congraçamento, troca e comunhão, 

por isso mais uma vez lembramos que quem 

quiser trazer um amigo estará fazendo muito 

bem!  A data do nosso encontro será dia 04 de 

novembro às 21hs – Av. José Luiz Ferraz, 250 – 

Salão de Festas - Recreio dos Bandeirantes. Se 

precisarem de mais informações é só ligar para 

o tel. 7895.2151. Como em outras ocasiões 

estaremos arrecadando donativos para o CREI, 

que como nos encontros anteriores, é um projeto 

voltado para crianças, mantido pela Igreja Cristã 

de Ipanema. Atenção para os itens necessários: 

papel higiênico, papel toalha para uso da 

cozinha, água sanitária (2 litros), desinfetante (2 

litros), sabão em pó (o mais em conta), sabão 

pastoso para cozinha.  Quem tiver um texto, 

poesia, canção que queira nos sugerir para a 

programação é só mandar para o meu e-mail 

que ficaremos muito felizes com a participação 

de vocês! Até lá!  Ângela e George 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não nos 

esqueçamos dos itens da cesta básica que é 

sempre distribuída no 2º sábado do mês. Eis os 

itens: arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, fubá, 

aveia, extrato de tomate, sardinha, leite em pó 

integral (pacotes) e biscoitos.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich, às 18:30h, pontualmente.  

Estudaremos o quarto capítulo da obra “Jesus de 

Nazaré” do Pe José Comblin.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

25: Sérgio Muniz Duarte, Luise Duarte Mena 

Barreto; dia 27: Marly Rodrigues Fernandes; 

dia 28: Tatiana Lopes Cardoso.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Rute.  



 

 


