
NOTAS IMPORTANTES 

 

AS RUAS E O PASSSE LIVRE -  Não via isso há 

muito tempo.  E meninos...eu vi!  Vi e participei 

das estudantadas dos anos 1960.  Chorei com 

gás lacrimogêneo e vi os cavalos da polícia que 

avançavam contra os estudantes entre os quais 

me encontrava. Vi e vivi o comício das diretas 

no Rio de Janeiro, quando um milhão de 

pessoas exigia “Diretas já”. Vi minha filha 

adolescente, com o uniforme do colégio e a 

cara pintada, gritando “Fora Collor!” Mas 

depois não mais vi... até agora.  Quando 

pensávamos que a liquidez pós-moderna havia 

transformado a juventude em mera 

consumidora passiva de bens e ideias pré-

fabricadas, eis que ela encheu as ruas. E 

marcha,   protesta, grita. Infelizmente também 

comete atos violentos.  Quando as ruas se 

enchem e a população é que as ocupa 

defendendo seus direitos, isso muitas vezes 

acontece... {Confira o artigo da teóloga Maria 

Clara Bingemer no blog da ICI: 

Igrejacristadeipanema.wordpress.com} 

O POVO E AS RUAS - Em tempos remotos, o 

povo e a rua já foram amigos. 

Desgraçadamente, os adoradore$ de Mamon a 

confiscaram e tentaram nos confinar nos 

condomínios fechados, nos shoppings centers, 

nas salas Vips… Na rua só ficou o povo de rua… 

Salvos por não terem capital para adorar o 

deu$ Mamon. Malgrado o empenho dos seus 

sacerdote$, parece que, aos poucos, o povo vai 

ganhando, ou melhor, reconquistando a rua. 

Vamos redescobrindo que a praça é nossa, 

sim, e a rua também é nossa, e as avenidas são 

nossas, e a cidade é nossa, e o Brasil é nosso. 

Oxalá sejamos dignos do que é nosso!  {Luiz 

Carlos Ramos}  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração 

da próxima quarta-feira será na residência de 

Eunice Simões, Rua Francisco Otaviano, 23 apto 

201 – Bl. 1 – Copacabana. Horário: 15:00h. 

REUNIÃO DA COMISSÃO DO DEPARTAMENTO 

INFANTIL – A Comissão da Educação Infantil 

deverá se reunir no próximo domingo, dia 30, 

às 17:00h pontualmente. 

GRUPO DE MEDITAÇÃO – Amanhã,  às 17:30h,  

reúne-se o grupo de Meditação para o qual 

todos estamos convidados.  

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO 

CREI – A Presidente do Conselho Consultivo, 

Vera Gilda de Azevedo Araújo convoca os 

membros do Conselho para uma reunião 

amanhã, dia 24, às 18:30h aqui na ICI. 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã  às 18:30h,  é 

dia de classe Paul Tillich.  Continuamos os 

estudos no livro  “Deus a procura do homem”, 

do teólogo e filósofo judeu  Abraham Heschel.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA -  dia 22.6: 

Jacson Dos Santos Russo; hoje: Christovam de 

Oliveira Araújo Filho; dia 24: Joana Grottera;  

dia 25: Mariana Henrique Gomes Pinto, 

Casimira Fernandes da Silva, Pedro Terra 

Pereira Lima; dia 26: Glauciane Viana Pinto, 

Gustavo Imbuzeiro Duarte Bodstein, Alexandre 

Onishi; dia 28:  Lizette de Ávila Pinhão, Maria 

Luisa Miranda Fernandes.   A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus  que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

UM OUTRO ENVELHECER É POSSÍVEL - É o 

tema da palestra que teremos a oportunidade 

de ouvir no próximo domingo, dia 30 de junho, 

no culto da manhã, a ser proferida pela 

socióloga Lúcia Ribeiro.  O título da palestra é o 

mesmo do livro, recém-lançado, que será 

vendido após o culto, com direito o autógrafo 

da autora.  

CONCERTOS DE DOMINGO NA ICI – Também 

no próximo  domingo, dia 30 de junho, às 18h, 

estamos convidados a assistir um belíssimo 

concerto musical na ICI. Com a presença da 

pianista   Claudia Feitosa e do contra baixista 

venezuelano Manuel Mijares.   

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; 

noite: Dimas; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Eliezer. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

desligue o celular antes de entrar no templo. 


