
NOTAS IMPORTANTES 
 
ICI EM AÇÃO - O Rev. Edson e familia encontram-

se na cidade de Ourinhos no interior paulista. Nosso 

Pastor prega pela manhã e à noite na Igreja 

Presbiteriana, em comemoração ao cinquentenário 

desta comunidade irmã. 

 

NOTA DE FALECIMENTO – Faleceu no dia 27 de 

abril nossa querida irmã Jucyra Montenegro após 

sofrer um AVC.  Estamos unidos com a família neste 

momento tão difícil por tão grande perda.  Nossos 

sentimentos mais profundos e nossas orações de 

conforto as suas filhas e netos.  No próximo domingo, 

pela manhã teremos um momento de gratidão a Deus 

pela vida e memória de nossa irmã.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima quarta-

feira a reunião de oração será na residência da 

Cristyane Lima Duque Estrada. Atenção para o 

endereço: rua Bartolomeu Mitre, 72 apto  202 – 

Leblon.  O horário: 15:00h.  Participem! 

 

PREPARATIVOS FINAIS PARA O ENCONTRO 

- A essência do evangelho: o convite ao desapego. 

Eis o tema do próximo encontro da ICI no Hotel São 

Moritz, entre os dias 18 e 20 de maio. Inscreva-se o 

quanto antes com os diáconos de plantão. Os preços 

continuam os mesmos do ano passado: 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.  Os pagamentos 

poderão ser parcelados em 2 cheques. Um para este 

domingo e outro para início de maio. Não serão 

recebidos pagamentos no hotel a não ser em caso de 

extrema necessidade. O pagamento também poderá 

ser efetuado 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.  A van já preencheu todos os lugares.  A – 

A coordenação do encontro pede que o pagamento 

das diárias do hotel seja feito até no máximo no 

próximo sábado, quando ocorrerá o churrasco na casa 

da Cely.  

 

DESAPEGO E CUIDADO, AS DUAS FACES DA 

COMPAIXÃO: Segundo o teólogo Leonardo Boff 

duas virtudes realizam a compaixão: o desapego e o 

cuidado. Pelo desapego renunciamos a possuir as 

coisas e as respeitamos em sua alteridade. Pelo 

cuidado zelamos pelo bem estar delas e as 

socorremos no sofrimento. Portanto, o desapego é 

fundamental para que a experiência do amor seja 

possível.  Não podemos amar aquilo que julgamos 

possuir. Não somos donos das coisas, muito menos 

das pessoas. Essa pretensa posse egóica de tudo e 

todos está na base da nossa infelicidade. Cabe aqui 

lembrarmos as bem aventuranças de Jesus:  Felizes os 

pobres, ou seja,  felizes os que não são escravos da 

necessidade de ter e possuir.  

 

ICI JOVEM -  No sábado dia 21 de abril, os jovens 

da ICI promoveram um encontro com o Pastor Jonas 

Rezende intitulado “os anos sessenta: cultura, igreja, 

teologia.”  Nosso Pastor Emérito fez uma breve 

exposição inicial e em seguida um bonito debate se  

estabeleceu. Havia quatorze jovens no encontro. 

Todos ficaram muito felizes com o encontro e 

sequiosos pelo próximo.  Na direção do trabalho com 

a juventude estão Luciana Mano e Eliezer Leal.  

 

VOOS DE ESPERANÇA - Foi emocionante o 

lançamento do livro de poesias de Eula Maciel, na 

última quarta-feira aqui na ICI. Nosso Pastor Jonas 

Rezende leu um lindo poema feito em homenagem à 

nossa poetisa, Lizete Pinhão executou  um comovente 

solo à capela, Eurico Marchon cantou uma musica 

que compôs em parceria com Eula, Afonso Ferrario 

dedilhou belas canções ao teclado e o Pastor Edson 

leu um dos poemas de Voos de Esperança.  O templo 

estava cheio e os livros colocados à venda  

esgotaram-se rapidamente. Eula destinou ao CREI 

toda a renda oriunda da venda dos seu lindo Voos de 

esperança.  

 

CHURRASCO NA CASA DA CELY - No próximo 

sábado a partir das 13:30h haverá um churrasco na 

casa da Cely.  Além da oportunidade de estarmos 

juntos num momento que não seja o culto dominical, 

o evento tem também como objetivo levantar fundos 

para as bolsas que serão oferecidas no próximo 

encontro em São Moritz.  Os convites  podem ser 

adquiridos com Antonio ao preço de R$ 20.00 (vinte 

reais).  Se não conseguiu comprar o convite pode 

pagar na hora. O endereço: Rua Henrique Cavaleiro, 

23 – São Conrado. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Paulo 

Edson Alves de Souza Jr., Lêda Regina Maia de 

Cerqueira e Souza;  dia 01.05:  Sérgio Meirelles 

Pena; dia 02: Beatriz de Macedo Zappa; dia 03: 

Lucca Nogueira Czmarka, Pedro Augusto Rizzo; dia 

04: Roberto Roland Rodrigues da Silva Junior.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 

ESCOLA DE MUSICA - A partir do primeiro 

próximo domingo as crianças da ICI terão, no culto 

da noite, aulas quinzenais de iniciação musical. O 

livro que servirá de base poderá se adquirido pelos 

pais ou responsáveis ao preço de R$ 60.00. Bianca e 

Eni estarão à frente deste projeto. 

 

BAZAR BENEFICENTE DO CREI – Somente 

artigos infantis e doméstico. Estamos arrecadando 

roupas e brinquedos de crianças para o bazar a ser 

realizado no dia 13 de maio.  Aguardamos a sua 

colaboração. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO –  manhã: Teresa; 

noite: Marcelo; Próximo domingo: manhã: Izabel; 

noite: Rute. 
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NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


