
NOTAS IMPORTANTES 
 
ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ - Na 

próxima 6ª. feira estaremos partindo para o nosso 

Encontro anual no Hotel São Moritz. O hotel está 
com sua lotação completa.  Teremos conosco um 

grupo da Igreja Presbiteriana de Vila Isabel e também 

algumas pessoas de Petrópolis. Lembramos que hoje 

é o prazo final para os pagamentos.  Inscrição: R$ 

20,00; Apto Single: R$ 350,00; Duplo: R$ 240,00; 

Triplo: R$ 220,00; Quádruplo ou mais: R$ 200,00 

por pessoa. Crianças: 0-5 anos: livre; de 6-11 anos: 

R$ 100,00 (compartilhando o mesmo apto. dos pais); 
a partir de 12 anos: preço normal. Inclui pensão 

completa (café da manhã, almoço e jantar). Valor do 

ônibus: R$ 60,00.  O ônibus deverá sair da porta da 

Igreja na sexta-feira, dia 15, às 14:00h devendo 
retornar no domingo, dia 17 às 15:00h.  Pedimos que 

não se atrasem para que possamos sair no horário e 

desta forma usufruirmos ainda mais deste 

maravilhoso encontro.   
 

ICI EM ACAO - Na ultima quinta-feira o Pastor 

Edson proferiu a conferencia inicial do II Congresso 

brasileiro de farmácia em oncologia, no Instituto do 
Câncer, na Praça da Cruz Vermelha, sob o titulo 

Confiança: o fio invisível da coexistência. 

 

PASTOR LEONARDO – O pastor Leonardo no 
sábado à noite e domingo pela manhã estará se 

dedicando à Comunidade de Petrópolis.   

 

DIA DA CRIANCA – No próximo domingo o culto 
da noite será totalmente voltado para as crianças da 

nossa Igreja. A mensagem será proferida pela Prof. 

Lêda. Após o culto conheceremos um pouco do 

trabalho literário de Lêda.  Estejamos presentes, 
trazendo nossos pequenos e pequenas! 

 

O MOMENTO POLITICO E A RELIGIAO – A 

Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP) está 
preocupada com o momento político na sua relação 

com a religião. Muitos grupos, em nome da fé cristã, 

têm criado dificuldades para o voto livre e consciente. 

 Desconsideram a manifestação da presidência da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de 16 de 

setembro, “Na proximidade das eleições”, quando 

reiterou a posição da 48ª Assembléia Geral da 

entidade, realizada neste ano em Brasília. Esses 
grupos continuaram, inclusive, usando o nome da 

CNBB, induzindo erroneamente os fiéis a 

acreditarem que ela tivesse imposto veto a candidatos 

nestas eleições. Continua sendo instrumentalizada 
eleitoralmente a nota da presidência do Regional Sul 

1 da CNBB, fato que consideramos lamentável, 

porque tem levado muitos católicos a se afastarem de 
nossas comunidades e paróquias. Constrangem nossa 

consciência cidadã, como cristãos, atos, gestos e 

discursos que ferem a maturidade da democracia, 

desrespeitam o direito de livre decisão, confundindo 
os cristãos e comprometendo a comunhão eclesial. Os 

eleitores têm o direito de optar pela candidatura à 

Presidência da República que sua consciência lhe 

indicar, como livre escolha, tendo como referencial 
valores éticos e os princípios da Doutrina Social da 

Igreja, como promoção e defesa da dignidade da 

pessoa humana, com a inclusão social de todos os 

cidadãos e cidadãs, principalmente dos 

empobrecidos. Nesse sentido, a CBJP, em parceria 
com outras entidades, realizou debate, transmitido 

por emissoras de inspiração cristã, entre as 

candidaturas à Presidência da Republica no intento de 

refletir os desafios postos ao Brasil na perspectiva de 
favorecer o voto consciente e livre. Igualmente, co-

patrocinou um subsídio para formação da cidadania, 

sob o título: “Eleições 2010: chão e horizonte”.    

A Comissão Brasileira Justiça e Paz, nesse tempo de 
inquietudes, reafirma os valores e princípios que 

norteiam seus passos e a herança de pessoas como 

Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes, 

Margarida Alves, Madre Cristina, Tristão de 
Athayde, Ir. Dorothy, entre tantos outros. Estes, 

motivados pela fé, defenderam a liberdade, quando 

vigorava o arbítrio; a defesa e o anúncio da liberdade 

de expressão, em tempos de censura; a anistia, ampla, 
geral e irrestrita, quando havia exílios; a defesa da 

dignidade da pessoa humana, quando se trucidavam e 

aviltavam pessoas. Compartilhamos a alegria da luz, 

em meio a sombras, com os frutos da Lei da Ficha 
Limpa como aprimoraramento da democracia. Esta 

Lei de Iniciativa Popular uniu a sociedade e 

sintonizou toda a igreja com os reclamos de uma 

política a serviço do bem comum e o zelo pela justiça 
e paz.   Brasília, 06 de Outubro de 2010. Comissão 

Brasileira Justiça e Paz, Organismo da CNBB  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 11: 
Nicholas Tomazetto Marchon; dia 12: Valéria 

Macedo Teles, Nehemias Cardoso Rubim; dia 14: 

Tereza da Silva Brito; dia 16: Raquel Telles Pinto.  A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a 
todos estenda as suas bênçãos. 

 

MEDITAÇÃO E CLASSE PAUL TILLICH – 

Amanha, por conta da véspera do feriado de 12 de 
outubro, não teremos a classe Paul Tillich.  

 

CHÁ DO CREI TRANSFERIDO – O chá em 

benefício da nossa creche foi transferido para o dia 18 
de novembro. Os convites já estão à venda com a 

nova data.  Sua participação é muito importante.  

 

CENTRO INTERNACIONAL SARAH – 
Localizado na Barra da Tijuca está cadastrando para 

atendimento a pacientes na área de neuroreabilitação. 

O atendimento é totalmente gratuito. Informações 

detalhadas no mural. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Tereza Brito; Próximo domingo: manhã: 

Eliezer. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Jeremias 31.27-34, 
Salmo 119.97-104, 2 Timóteo 3.14-4.5, Lucas 18.1-8. 

 

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

desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 
Evite ficar circulando e conversando no horário do 

culto. 


