
NOTAS IMPORTANTES

90 ANOS DA PASTORA LENI – Hoje é dia 

de festa na ICI. Nossa pastora Leni Gusmão está 

comemorando 90 anos de vida! Louvado seja 

Deus por esta vida tão preciosa! 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - A próxima reunião 

de oração será na residência de Angela Amaral, 

Rua Cupertino Durão, 219 ap. 1502 – Bl. A – 

Leblon. Horário: 15:00. 

 

VIVA O NOVO PAPA! - A Igreja Cristã de 

Ipanema congratula-se com a grande família 

católica romana pela eleição de Francisco. Seus 

primeiros gestos, a começar pelo nome que a si 

mesmo atribuiu, enchem nosso coração de 

esperança para um pontificado ecumênico, 

humilde e voltado com mais vigor aos 

pequeninos do Reino. Que seja um exemplo 

inclusive para o protestantismo contemporâneo, 

tão esquecido de suas raízes originárias, de seu 

sonho de ser uma igreja verdadeiramente 

evangélica. A Francisco, o abraço amigo e as 

preces da ICI.  

 

MENSAGEM DO REV. JOVELINO 

RAMOS E JOAN - Acabo de ler no boletim de 

notas que o 90º aniversário da Rev. Leni 

Gusmão estará sendo celebrado no próximo 

domingo (17 de março) Gostaria de registrar o 

nosso fraternal (meu e de Joan) abraço a ela. 

Não consigo (e nem quero) pensar na ICI sem 

pensar nela. Leni é o símbolo por excelência da 

nossa comunidade e contínua sendo crescente 

inspiração para todos nós.  Que gratíssima a 

memória e o privilégio de ter sido o pregador 

na sua cerimônia de ordenação. Apesar da 

distância tão imensa, estaremos presentes em 

espírito, acompanhando-a, agradecidos, em 

oração. Que Deus abençoe a nossa Leni. Que 

Deus abençoe a nossa querida ICI. 

 

O ESCÂNDALO DA COMISSÃO DE 

DIREITOS HUMANOS DA CAMARA 

FEDERAL. Vivemos um momento em que o 

povo negro, vítima histórica e secular de 

massacres, preconceitos e discriminação, busca 

assegurar os direitos conquistados na 

constituição de 1998. Com muita dificuldade, 

pequenos passos são dados para que tais 

direitos não fiquem no papel. Na contramão, as 

elites se esforçam para deslegitimar nossas 

lutas e rasgar artigo por artigo das conquistas 

da chamada Constituição Cidadã. Episódio 

mais recente e negativamente simbólico é a 

nomeação do pastor Marco Feliciano (PSC) 

para a Comissão de Direitos Humanos e 

Minorias da Câmara (CDHM). Toda a 

sociedade é conhecedora de sua postura 

assumidamente racista e intolerante. 
{Confira no mural a integra do texto escrito 
pelo biblista Edmilson Shinelo, ou acesse 
http://www.conic.org.br/cms/noticias/286-
cebi-a-outra-historia-de-negras-e-negros-na-
biblia} 
 
CONIC REPUDIA A NOMEAÇÃO DO 

PASTOR MARCO FELICIANO PARA A 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA 

CAMARA - Expressamos nosso repúdio ao 

processo que levou à escolha do deputado 

Marco Feliciano (PSC), o qual, por suas 

declarações públicas, verbais e escritas de 

conteúdo discriminatório, de cunho racista e 

preconceituoso contra minorias, [...] responde 

a processos que tramitam no Supremo Tribunal 

Federal”, diz um trecho do documento. Tal 

comportamento o descredencia para liderar a 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara dos Deputados e propugnamos por seu 

imediato afastamento.”, encerra a nota, que 

ainda conclama por mais "ética na política", 

por "um Congresso Nacional transparente e 

com ficha limpa" e pela "reforma política do 

Estado brasileiro na busca da ampliação da 

cidadania".  Confira no mural da Igreja Cristâ 

de Ipanema a nota na íntegra, ou acesse: 

http://www.conic.org.br/cms/noticias/284-

conic-emite-nota-de-repudio-a-nomeacao-de-

marco-feliciano-para-a-cdhm 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Leni Maria Hoeschl de Gusmão; dia 21: Zenon 

Juvenal Bertola Oliveira; dia 22: Julio César 

Mures Esteves Lopes; dia 23: Carlos Silna de 

Araujo.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO 

MORITZ – Confira no mural todas as 

informações referentes ao nosso próximo 

encontro no Hotel Sao Moritz. Faça o quanto 

antes a sua inscrição!  

 

NOSSAS ORAÇÕES – Continuemos orando 

pelo Rev. Carlos Alberto, por Heber Leal e 

Barton (filho do Rev. Jovelino). 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Eliezer e Dimas; Próximo 

domingo – manhã: Celso; noite: José Alouysio 

e Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos: às 10:30 e 19:00.
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