
NOTAS IMPORTANTES 

INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO EM SÃO 

MORITZ – Definido está o tema do encontro da ICI no 

Hotel São Moritz em outubro próximo: O perdão! As 

inscrições já estão abertas e podem ser feitas com os 

diáconos de plantão. O pagamento pode ser efetuado com 

três cheques pré-datados, sendo o último por ocasião do 

encontro. A inscrição deve ser paga separadamente.  

Vamos aos 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). Já temos o 

valor do ônibus: R$ 60,00. Pedimos que se manifestem no 

momento da inscrição. Detalhes do hotel no mural.  

MEU COMPROMISSO COM A ICI - O conselho da ICI 

ressalta a boa resposta que tem sido dada pela membresia 

efetiva e afetiva da ICI ao apelo de um comprometimento 

maior com o sustento financeiro desta casa que nos acolhe. 

A atualização e manutenção das nossas contribuições 

tornará mais eficiente a manutenção dos projetos da nossa 

comunidade, incluindo o nosso CREI. Torne-se você 

também um contribuinte nominal da ICI.  Basta colocar o 

nome no envelope, comprometendo-se a manter a sua 

contribuição mensalmente. Não importa a quantia, o 

importante é que seja sistemática, mês a mês.  Se você 

prefere depositar sua contribuição diretamente na conta da 

Igreja, faça-o pelo Banco Bradesco, Ag. 213-5, conta 

corrente: 58922-5 – CNPJ: 30.124.747/0001-12. A 

tesouraria solicita apenas que o comprovante do depósito 

seja colocado no envelope das contribuições num dos 

cultos regulares.   

O PERDÃO! Estamos há pouco mais de um mês do 

encontro da ICI no Hotel São Moritz. É importante que 

façamos o quanto antes nossa  inscrição a fim de que a 

comissão organizadora tenha tempo de montar a melhor 

infraestrutura possível.   A temática do encontro será O 

perdão.  A propósito, na ultima quinta-feira o psicanalista 

Joel Birmann deu uma conferência no Midrash - centro de 

estudos judaicos coordenado pelo rabino Nilton Bonder -  

sobre o tema do perdão na visão psicanalítica.  O arcebispo 

sul africano Desmond Tutu  disse que  não haverá uma paz 

verdadeira sem que o tema do perdão se desloque do 

contexto religioso e atinja todas as esferas da vida social e 

política.   O que é perdoar?  É esquecer? É engolir a saliva 

da injustiça e silenciar o grito pela justiça?  O que é o 

perdão?  Esse tema que foi tão central na busca existencial 

e teológica de gente como Lutero e tantos outros, que 

significado terá para o nosso tempo?   Será o perdão um 

ingrediente importante as nossas relações cotidianas ou será 

um atributo divino apenas, que nos é dispensado pela Graça 

com vistas à nossa salvação?   O perdão que Jesus elencou 

no número daquelas dimensões fundamentais da existência 

humana que incluem o Pai e o pão.    Vamos mergulhar 

fundo nessa palavra e em seus múltiplos significados?  

NOSSAS INTERCESSÕES - Em nossas orações 

lembremo-nos com carinho dos seguintes irmãos e irmãs: 

Diego (recuperando-se de cirurgia no Hospital dos 

Servidores do Estado), Dr. Peter Spiegel (saindo de um 

período de internação em função de uma pneumonia, D, 

Liezelote Ornellas (internada em função de um pequeno 

derrame), Zillah Vilella (recuperando-se cirurgia para 

correção de fratura no fêmur), D Petronilha Parmanhani 

Sabatini (em tratamento oncológico). Bendito seja Deus 

que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça.  

CHURRASCO NA CELY – Transcorreu num clima de 

muita fraternidade e alegria o churrasco na casa da Cely no 

sábado dia 28.  A expectativa de que cerca de 80 pessoas lá 

estivessem não se cumpriu.  Tivemos um pouco mais da 

metade desse número. Embora os recursos oriundos da 

venda dos convites não tenham sido suficientes para atingir 

a meta proposta pela comissão organizadora, o mais 

importante aconteceu: foi linda tarde de comunhão e 

congraçamento.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Ana Mara 

Gontijo Miguez; dia 07: Viviane Nunes Araújo Lima; dia 

08: Miguel de Andrade Bianchi, Jemima Fuentes Ribeiro 

da Silva, Patrícia Wagner Gomes; dia 09: Cristhian 

Bernardo do Nascimento Paiva, Cristina Maria Almeida 

Cabus; dia 10: Yolanda Magalhães San Roman, Virginia 

Gontijo Abreu da Rosa, Vanessa Martins Pedro Coutto.  A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã:  Teresa; noite: 

Rute; Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: Tereza 

Brito. 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO 

HESICASTE  - Em virtude do feriado na terça-feira, não 

teremos a aula nem a meditação. Retomaremos na próxima 

segunda-feira, dia 13. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS 

DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por favor não se 

esqueça de desligar o celular  mesmo antes de entrar no 

templo. 


