
NOTAS IMPORTANTES 

PELA GRAÇA E COM CORAGEM, O 

DESAFIO DE SER UMA IGREJA SEM 

PAREDES - Eis o tema do próximo encontro da 

ICI no Hotel São Moritz, entre os dias 19 e 21 

de outubro.  Nele refletiremos e celebraremos a 

dádiva, a coragem e os desafios de ser uma 

igreja libertária e acolhedora.  Faça um esforço 

especial. É importante que todas as gerações da 

ICI estejam presentes neste encontro histórico.  

Faça ainda hoje a sua inscrição.  Os preços: 

Inscrição: R$ 10,00; 1 adulto no quarto single: 

R$ 400,00; quarto duplo (2 adultos no mesmo 

quarto) R$ 300,00 por pessoa; quarto triplo (3 

adultos no quarto) R$ 280,00 por pessoa; 4 ou 5 

adultos no quarto quadruplo ou quíntuplo) R$ 

200,00 por pessoa. Criança até 5 anos grátis. 2 

crianças de 6 a 12 anos no mesmo quarto com 

os pais uma paga R$ 100,00 e a outra tem 

cortesia. O hotel inclui pensão completa. 

Comunicamos que a van está lotada.  As 

inscrições estão sendo realizadas pelos diáconos 

de plantão pela manhã e a noite ou com Rodolfo 

na Agência São Moritz: Tel: 2239-4445. 

REVERENDO JOVELINO E OS ECOS DO 

CINQUENTENÁRIO - Joan e eu acabamos de 

ler no Notas Importantes a notícia da nossa 

presença na ICI por ocasião do seu 

cinquentenário. Para nós, estar uma vez mais 

com essa querida comunidade, que é tão nossa, 

foi uma experiência de chegada àquela fonte dos 

mais prezados que um irmão. Foi como um 

bálsamo suavizante que é também conforto e 

inspiração. Ver, ouvir e sentir uma vez mais a 

presença ainda ativa e o carinho de tantas 

pessoas que estiveram unidas na jornada difícil 

dos primeiros anos dessa Igreja, e observá-la 

agora vicejante em amor, fé e esperança foi uma 

das experiências mais gratificantes da minha 

peregrinação com Cristo. Para mim, aqueles 

versos de Castro Alves à Eugênia Câmara 

ajudam a expressar este sentir: "Lutar!...que 

importa, se afinal venceste? / Chorar! ... que 

importa, se afinal sorris? / A tempestade se não 

rompre a estátua / Lava-lhe os pés e a triunfal 

cerviz".  ICI, avante!  Com a saudade e gratidão 

de Joan e Jovelino.  

REUNIÃO DA DIACONIA – O coordenador 

Eliezer Leal convida a todos os diáconos e 

diaconisas para uma reunião hoje, às 18 hs.   

REFORMA RELIGIOSA DO SÉCULO XVI 

- A classe Paul Tillich inicia amanhã um novo 

ciclo de estudos.  Após a aventura cristológica, 

através do livro José Antonio Pagola,  no mês 

de outubro e início de novembro trabalharemos 

o tema da Reforma. Na aula de amanhã estará 

conosco o pastor e teólogo presbiteriano, Dr 

Luiz Longuini, trabalhando o seguinte tema:  as 

transformações do século XVI e os projetos 

reformadores. Não perca! 

DEPOIMENTO SOBRE O LIVRO  ICI: 

UMA IGREJA SEM PAREDES -  “Chegou a 

minhas mãos o lindo livro da ICI: uma igreja 

sem paredes.  É isso mesmo, Igreja, sem 

paredes! E, não "sem muros" como dizem 

outras igrejas, o que não deixa de ser  positivo, 

ecumênico. Mas, no livro se mostra mais! 

Mostra que a ICI, não tem paredes. O que 

significa dizer que não diferencia o lugar de 

culto dos demais locais. Seus membros 

promovem a bela transformação de todos os 

locais que passam como rastro do sagrado, 

tendo como intento não desassociar suas vidas 

das demais vidas do mundo moderno. 

Portanto, um parâmetro de pessoas e de uma 

igreja viva!"   Fábio Py Murta de Almeida,  teólogo, prof. 

do Seminário Batistado Sul do Brasil. 

PROJETO CESTA BÁSICA – Sábado que 

vem é dia de entrega das cestas básicas. Alguns 

itens estão faltando para completá-las  e você 

pode ajudar trazendo um dos seguintes itens: 

óleo, macarrão, arroz e aveia.  Os itens que 

sobrarem ficarão para a cesta do próximo mês. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Luís Gustavo Wagner Gomes; dia 08: Gustavo 

Winograd; dia 09: Carolina Clark Florentino, 

Ricardo Florentino Miguez de Mello; dia 11: 

Nicholas Tomazetto Marchon, Angela Cristina 

Storino Penteado; dia 12: Valéria Macedo 

Teles, Frederico Araujo Lima Duque Estrada, 

Nehemias Cardoso Rubim. A ICI parabeniza a 

todos os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Marcelo. 



 


