
NOTAS IMPORTANTES 

 
PRESBÍTEROS EMÉRITOS -  No dia 

primeiro de julho, no culto da manhã, 

nossos amados irmãos Theodoro Reis e 

Arthur Carijó receberão o título de 

Presbíteros Eméritos da ICI.  Será uma 

linda cerimônia!  Anote em sua agenda. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã às 

18:30h pontualmente, é dia de classe Paul 

Tillich. Continuamos refletindo sobre o 

livro Jesus: aproximação histórica, de José 

Antonio Pagolla. O capítulo 11 do livro 

será alvo da nossa reflexão.  No dia 24 de 

junho, teremos uma aula especial sobre 

Antropologia da Religião, com o 

antropólogo Flavio Conrado. 

 

ICI EM AÇÃO -  No último dia 30 de 

maio o Pastor  Edson proferiu palestra na 

Igreja Batista de Itacuruçá sob o tema  

Perdas familiares: como superá-las. 

Também no mês de maio nosso Pastor 

substituiu a Profa Maria Clara Bingemer, 

num curso sobre a teologia de J. Moltmann, 

no programa de  Pós Graduação em 

Teologia da  PUC-Rio.  

 

PROFISSÃO DE FÉ -  No culto 

vespertino deste 17 de junho, a ICI recebe, 

por profissão de fé, o jovem Julio Cesar 

Esteves Lopes.  Que Deus o ilumine e 

abençoe ricamente!  

 

RIO MAIS VINTE –  Pela segunda vez, o 

Brasil está tendo  a atenção de todo o 

mundo à discussão de um desenvolvimento 

econômico mais sustentável. Mais do que 

apenas receber a Conferência das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio+20, e ser seu anfitrião, o 

Brasil está hoje em uma posição que lhe 

exige mudanças extremas. Possuidor da 

sexta economia mundial e o mais rico em 

biodiversidade e recursos hídricos, o país 

ocupa uma posição política importante no 

cenário internacional.(...) Desde o dia 15 

até o dia 23 de junho, a sociedade civil vem 

se organizando para discutir propostas e 

pressionar os governos a moverem-se mais 

rápido e de forma mais efetiva por justiça 

social e ambiental. A Cúpula dos Povos, 

assim como a o Fórum Global de 1992, está 

reunindo ONGs e movimentos na luta por 

direitos em todo o mundo. Milhares de 

pessoas estão participando de oficinas e 

assembleias com o intuito de influenciar o 

encontro oficial da ONU, entre os dias 20 e 

22 de junho. A Rio+20 já chegou, e é hora 

de o Governo Brasileiro assumir um papel 

de protagonismo, mas primeiro ele precisa 

arrumar a casa, defender os direitos de suas 

populações, principalmente aquelas mais 

ameaçadas; garantir a proteção da 

biodiversidade e promover práticas 

condizentes com seu discurso superficial de 

defensor do meio ambiente. Fonte: 

http://www.cese.org.br/site/noticias/o-

brasil-que-hospeda-a-rio20/ 

 

CINQUENTENÁRIO - A programação do 

cinqüentenário da ICI está sendo preparada 

com muito carinho pelo Conselho da Igreja. 

Ela começa com o culto matutino do 

primeiro domingo de Julho, com a 

concessão do título de emerência aos 

presbíteros  Theodoro e Arthur.  

CINQUENTENÁRIO DA ICI – No 

cinqüentenário da ICI estamos reunindo 

informações dessa história e você faz 

parte de vários capítulos. Gostaríamos 

de saber o que representa a ICI na sua 

história? Como você imagina os 

próximos 50 anos da ICI? Que seja só 

uma frase ou uma longa carta, seu 

depoimento é muito importante! Envie 

uma mensagem. Nosso e-mail: 

 icirio@uol.com.br. O prazo final para 

envio é o dia 30 de junho! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 18: Tomaz Martinez Pinheiro; dia 19: 

Laila Rocha Grimaldi Rizzo; dia 20: Rev. 

Edson Fernando de Almeida; dia 21: 

Miriam Rodrigues Pereira Roxo; dia 23: 

Christovam de Oliveira Araujo Filho. A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 
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