
NOTAS IMPORTANTES 
 
AOS 45 ANOS A LEMBRANÇA DOS NOSSOS PRINCÍPIOS – 1. As verdades do Evangelho: o Deus vivo e 

verdadeiro, criador e libertador dos homens; a redenção em Cristo, o Filho de Deus que nos trouxe, pelo Espírito, uma 

vida nova de amor e a esperança na vida eterna; 2. A primazia das realidades concretas da vida sobre os dogmas e formas 
de culto: vida de amor, de justiça e serviço em todas as relações humanas, que coopere com a sociedade e realize os fins 

humanos para os quais Deus a criou; 3. A liberdade cristã, ou seja, o reconhecimento do direito de cada pessoa viver e 

pensar de acordo com a sua consciência esclarecida e responsável diante do Senhor. O que nos une não é a identidade 

perfeita das idéias e das formas exteriores do comportamento, mas a fidelidade ao mesmo Deus e a participação de amor 
nos sacramentos; 4. O caráter integral da ação libertadora da Igreja no mundo, que não consiste apenas na conversão dos 

indivíduos, mas também na transformação da sociedade e de todas as instituições políticas, econômicas e culturais de 

acordo com a vontade de Deus para com os seres humanos. 5. A unidade da Igreja, cujo fundamento está na lealdade ao 

Deus revelado de diferentes maneiras e, particularmente, em Sua Palavra, na supremacia do amor e na liberdade do 
Evangelho. 

 

ANIVERSÁRIO DA ICI – Hoje no culto da noite estaremos festejando os 45 anos da ICI com uma apresentação 

especial do nosso coro.  Após o culto iremos comemorar no salão de festas da residência da Wania. Pedimos que todos 
tragam um prato de salgados.  O endereço: rua Visconde de Pirajá, 371 – Cobertura.  O prédio está localizado frente à 

Praça Nossa Senhora da Paz. 

 

ORAR (FREI BETO) - Orar é entrar em sintonia com Deus. Há muitas maneiras de fazê-lo, e não se pode dizer que esta 
é melhor que aquela. Há orações individuais ou coletivas, baseadas em fórmulas ou espontâneas, cantadas ou recitadas. 

Nós, ocidentais, temos dificuldade de orar, devido ao nosso racionalismo. Em geral, ficamos na soleira da porta, entregues 

à oração que se apóia nos sentidos (música, dança, mirar vitrais ou paisagens etc) ou na razão (fórmulas, leituras, 

reflexões etc). Orar é entrar em relação de amor. Como ocorre entre um casal, há níveis de aprofundamento entre o fiel e 

Deus. Na oração, é preciso entregar-se a Deus. Se temos resistência à oração é porque, muitas vezes, tememos a exigência 

de conversão que ela encerra. Parar diante de Deus é parar diante de si mesmo. Como num espelho, ao orar vemos o nosso 

verdadeiro perfil – dobras do egoísmo realçadas, mágoas acumuladas, inveja entranhada, apegos enrijecidos. Daí a 

tendência a não orar ou fazer orações que não revirem ao avesso a nossa subjetividade. Os místicos, os mestres da oração, 
sugerem aprendermos a meditar. Esvaziar a mente de todas as fantasias e idéias, e deixar fluir o sopro do Espírito no 

silêncio do coração. É um exercício cujo método a literatura mística ensina. Mas é preciso reservar tempo para isso. Assim 

como a relação de um casal arrefece se não há momentos de intimidade, do mesmo modo a fé se debilita se não nos 

recolhemos em oração. Só a força do Espírito dilata o coração. Portanto, uma vida de oração se avalia, não pelos 
momentos entregues a ela, e sim pelos frutos na vida cotidiana: os valores elencados como bem-aventuranças no Sermão 

da Montanha (Mateus 5, 1-12). Ou seja, pureza de coração, desprendimento, fome de justiça, compaixão, destemor nas 

perseguições etc. 

 
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã, às 18:30 reúne-se o grupo de estudos que no momento está trabalhando o livro de 

Karen Armstrong: A Bíblia.   

 

RECEBIMENTO DE MEMBRO EFETIVO – No culto da noite Alexandre Costa Neto será recebido, por jurisdição, 
como membro efetivo da ICI.  Bendito seja Deus por vida tão preciosa! 

 

CESTA BÁSICA – O próximo domingo é dia de todos trazerem um item da cesta básica. Eis os itens que estão faltando: 

arroz,  macarrão, açúcar, pó de café, fubá, aveia ou maisena. Os itens feijão, óleo e leite não precisamos. 
 

ORAÇÕES PELO JUCA – Continuemos lembrando do Juca em nossas orações. Ele já apresenta sinais de melhora,  mas 

continua precisando muitíssimo de nosso carinho, lembrança e orações.   

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Wania Dias Carvalho, Paula Dannemann; dia 29: Luciana Mano de 

Andrade, Maria Consuelo de Melo Silva. A ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas 

bênçãos. 

 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 3.1-15, Salmo 105.1-6, 23-26, 

45c, Romanos 12.9-21, Mateus 16.21-28. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Liliane e Paulo Edson; Próximo domingo: manhã: Eliezer e 

Mariana; noite: Mariana e Marcelo. 

 

Nossas celebrações ocorrem sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 


