
NOTAS IMPORTANTES 

 
PRESBÍTERA ELIZA GUSMÃO – Hoje no culto da 
manhã  nossa querida Eliza Gusmão, filha da 
Pastora Leni, nos trará um testemunho da sua 
experiência como presbítera da  United 
Reformed Church, Igreja que representa os 
presbiterianos e congregacionais na Inglaterra. 
Também fará conosco um pequeno exercício 
pelo universo bíblico sob o título:  A Ele ouvi! 
Os textos para a meditação são: - Êxodo 34:29-
35, Lucas 9:28-36 e Salmo 119:97-105 
 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI - O Rev. Edson 
convoca o Conselho de presbiteros e 
presbíteras da ICI para reunir-se na amanhã, dia 
10 de outubro, às 20h, pontualmente. O tema 
principal da reunião será o projeto 
cinqüentenário da ICI.  
 
RENDIMENTO DO BAZAR DO CREI – O bazar 
rendeu a importância de R$ 600,00.  Um bom 
lucro se levarmos em conta os preços que 
foram cobrados. Obrigado a todos e todas pela 
colaboração!  
 
CRISE DA IGREJA LEMBRA PERÍODO DA 
REFORMA - Leia no blog da ICI a entrevista 
concedida pelo teólogo católico Hans Küng ao 
Jornal O Estado de São Paulo. Crítico do papa 
Bento XVI e de seu antecessor, João Paulo II, o 
teólogo Hans Küng, de 83 anos, afirma que a 
Igreja Católica só vai recuperar os fiéis que 
perdeu nos últimos anos se abandonar o 
sistema centralizador na figura do papa - que 
ele compara a um monarca absoluto - e 
retomar o legado de reformas democráticas do 
Concílio Vaticano 2.º. "O momento é de 
mudança, e o papa e os bispos estão cegos, 
como há 500 anos, na época da Reforma." 
Também no blog da ICI você pode conferir o 
interessante texto: Por que os evangélicos são 
tão crentes, mas tão feios? 
http://igrejacristadeipanema.wordpress.com 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe 
Paul Tillich, às 18:30h, pontualmente. A 
cristologia do Pe José Comblin, continua dando 
o tom de nossa classe introdutória ao ensino da 
teologia.  
 
ENCONTRO DA ICI EM SÃO MORITZ - Ainda há 
algumas vagas para o encontro da ICI no Hotel 
São Moritz. O tema: Visitando o mistério da 
salvação: salvos do que? Por quem? Para que? 
Nosso irmão Tony Brun, teólogo menonita 

uruguaio, será um dos assessores nesta linda 
jornada. O teólogo metodista Ricardo 
Lengruber também estará conosco. Teremos 
alguns irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de 
Vila Isabel. Haverá uma programação especial 
para as nossas crianças. Enfim, só está faltando 
a confirmação do seu nome! Esta é a última 
chamada!  
 
INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO  – Quanto aos 
preços continuam os mesmos do encontro 
anterior: Inscrição: R$ 10,00; R$ 400,00 - o 
adulto no quarto single (1 pessoa sozinha no 
quarto); R$ 300,00 - cada adulto no quarto 
duplo (2 adultos no mesmo quarto); R$ 280,00 - 
cada adulto no quarto triplo (3 adultos no 
mesmo quarto); R$ 200,00 - cada adulto no 
quarto quádruplo ou quíntuplo (4 adultos no 
mesmo quarto); * Cortesia de duas crianças até 
12 anos no quarto com dois adultos pagantes.  
Queremos solicitar a colaboração de todos no 
quesito pagamentos, para que sejam feitos 
hoje sem falta, prazo máximo.  Não serão 
recebidos pagamentos no hotel a não ser em 
caso de extrema necessidade. Aqueles que, 
porventura não puderem efetuar o pagamento 
hoje, façam-no durante a semana depositando 
diretamente na conta do hotel: Hotel São 
Moritz: Banco Itaú – Ag. 8582, c/corrente: 
13584-7, CNPJ: 33.196.197.0001/35. Enviar o 
comprovante com seu nome para o seguinte e-
mail: eventos@saomoritz.com.br ou então ligar 
para 2239-4445 confirmando o depósito.  O 
pacote inclui pensão completa.  Já estamos 
com a Van lotada. Pedimos que as pessoas 
cheguem às 13:30h para sairmos às 14:00h em 
ponto.  Não se atrase!  
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 
Ricardo Florentino Miguez de Mello, Carolina 
Clark Florentino; dia 11: Nicholas  Tomazetto 
Marchon, Ângela Cristina Storino Penteado; dia 
12: Nehemias Cardoso Rubim, Valéria Macedo 
Teles, Frederico Araújo Lima Duque Estrada;  
dia 14: Tereza da Silva Brito.  A ICI parabeniza 
os aniversariantes e pede a Deus que lhes 
estenda as suas bênçãos. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 
noite: Marcelo e Mariana; Próximo domingo: 
manhã: Samira; noite: Eliezer. 
 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos 
domingos: às 10:30h e 19:00h.

http://igrejacristadeipanema.wordpress.com/
mailto:eventos@saomoritz.com.br


 

 

 


