
NOTAS IMPORTANTES 

 

CINQUENTA ANOS DO PASTOR EDSON – 

Hoje à noite teremos um culto especial em 

comemoração ao aniversário do nosso pastor.  O 

pastor Jonas Rezende é o convidado  para nos 

trazer a mensagem.  Após o culto faremos uma 

comemoração no 3º andar para a qual todos estão 

convidados.    

BERLIM TERÁ TEMPLO COM 

SINAGOGA, MESQUITA E IGREJA - 

Berlim vai ganhar um templo multirreligioso: a 

House of One (Casa de Um Só) – o primeiro 

edifício sacro do mundo a reunir, sob o mesmo 

teto, uma sinagoga, uma mesquita e uma igreja. 

Com início das obras programado para os 

primeiros meses de 2016, a construção será um 

teste de tolerância. Na apresentação do projeto à 

imprensa, no início do mês, o rabino Tovia Ben 

Chorin ficou lado a lado com o pastor luterano 

Gregor Hohberg e o imame Kadir Sanci no 

futuro canteiro de obras. Num gesto simbólico, 

os três empilharam nas mãos três tijolos claros, o 

material com que será erguido o futuro templo. 

"Cidade das feridas, cidade dos milagres" é 

como o rabino Ben Chorin define a capital 

alemã, local onde foi planejado o Holocausto, 

um dos maiores crimes contra a humanidade do 

século 20. Os pais do religioso fugiram em 1935 

da Alemanha para a então Palestina, e ele veio de 

Jerusalém para Berlim há seis anos.  {Confira no 

mural o texto na integra. Fonte: 

www.conic.org.br} 
 

UM HOMEM TORTURADO: NOS PASSOS 

DE FREI TITO - As jornalistas Leneide 

Duarte-Plon  e Clarisse Meireles estarão conosco  

na classe Paul Tillich especial do dia 14 de julho, 

logo após a Copa do Mundo.  Ambas falarão do 

livro que escreveram sobre a vida de Frei Tito de 

Alencar, publicado recentemente pela Editora 

Civilização Brasileira.  Estará conosco também o 

sociólogo Ivo Lebauspin, que conviveu de perto 

com Frei Tito no Brasil no mosteiro dos 

dominicanos em São Paulo.  Anote em sua 

agenda: 14 de julho, às 18:30h. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima terça-

feira, 24 de junho acontecerá a reunião de oração 

na casa da Tia Eunice. O endereço: Rua 

Francisco Otaviano, 23, apto 201-Bl. 1 – 

Copacabana.   

JOGO DO BRASIL -  Por causa do jogo do 

Brasil amanhã, não teremos a classe Paul Tillich 

e o grupo de meditação.  Voltamos no dia 30 de 

junho.  

VIDIGAL – Nossa congregação continua com 

muitos projetos no Vidigal.  Com o pastor 

Leonardo à frente do trabalho e com a 

colaboração de Alouysio, Roberval, Thelmo e 

Henrique o grupo só tende a crescer. Que Deus 

abençoe este projeto.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje:  

Jacson Santos Russo;  dia 23: Christovam de 

Oliveira Araujo Filho; dia 24: Joana Grottera; 

dia 25: Mariana Henrique Gomes Pinto, 

Casimira Ferandes da Silva, Pedro Terra Pereira 

Lima; dia 26: Glauciane Viana Pinto, Gustavo 

Imbuzeiro Duarte Bodstein; dia 28: Lizette de 

Ávila Pinhão.  O abraço da ICI a todos os 

aniversariantes. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; 

noite: Dimas; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Marcelo. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por 

favor desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo.  

 


