
NOTAS IMPORTANTES 

50 ANOS COMO ORGANISTA – Este mês, nossa 

querida Lizette Pinhão completou 50 anos de 

dedicação à Igreja Cristã de Ipanema como 

organista e solista nos cultos  da manhã. Bendito 

seja Deus por esta vida de serviço, inspiração e 

amor a Deus e aos irmãos. 

MINI CONCERTOS NA ICI – Hoje é dia de mais uma 

etapa do projeto Mini Concertos na ICI. Estará 

conosco o tenor Jeferson Dias acompanhado pela 

organista Claudia Feitosa. Não perca!  

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ -  O 

absurdo da fé  será o tema do encontro da ICI no 

Hotel São Moritz entre os dias 25 e 27 de outubro.  

Nosso Pastor Jonas Rezende nos assessorará nesta 

linda empreitada. Você não pode perder!  As 

inscrições serão efetuadas diretamente com 

Rodolfo na Agência São Moritz, pelo telefone: 

2239-4445. Os preços: Inscrição: 30,00 por 

pessoa.  Hospedagem:  R$ 420,00 (adulto sozinho 

no quarto de solteiro); R$ 320,00 cada adulto no 

quarto duplo (2 adultos no mesmo quarto), R$ 

290,00 cada adulto no quarto triplo ou quádruplo 

(3 ou 4 adultos no mesmo quarto).  Cortesia de 

duas crianças até 12 anos no mesmo quarto de 

dois adultos pagantes.  Forma de pagamento: 03 x 

iguais (setembro, outubro e novembro). As 

inscrições serão pagas juntamente com os valores 

dos quartos. Criança não paga inscrição. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima 

quarta-feira será na residência de Luzimar Tavares 

da Silva, Rua Moura Brasil, 61 apto 801 – 

Laranjeiras.  O horário: 15:00h. 

LANÇAMENTO I - No próximo domingo, no culto 

da manhã, a teóloga  Maria Clara Luchetti 

Bingemer, da PUC-Rio,  trará a mensagem tendo 

como assunto o título de seu mais recente livro  O 

mistério do mundo: paixão por Deus em tempos de 

descrença.  Logo após o culto, nossa querida 

teóloga poderá autografar o livro publicado pela 

Editora Rocco.  

LANÇAMENTO II - Na segunda-feira, dia 07 de 

outubro, teremos o lançamento e diálogo do livro 

O rosto ecumênico de Deus: reflexões sobre 

ecumenismo e paz, com a presença dos autores 

Claudio Ribeiro e Magali Cunha.  A profa. Maria 

Clara e o Pastor Edson  estarão à frente do diálogo 

sobre a temática ecumênica nesta especial Classe 

Paul Tillich da segunda-feira, dia 06 de outubro.  

LANÇAMENTO III - No dia 13 de outubro, segundo 

domingo do mês, estamos convidados para o 

lançamento do CD de louvores da nossa querida 

Miriam Guimarães. Será no culto da noite. 

Participe!  

DOAÇÃO AO Centro de Recuperação Infantil -  A 

Sra. Lieselotte Ornellas, fundadora do CREI, fez 

uma doação de R$ 2.000,00 ao Centro de 

Recuperação Infantil.   Por sua generosidade 

nosso agradecimento de coração. 

VISITARAM-NOS NO DOMINGO PASSADO – 

Natália Ribeiro C. Fernandes, Ana Rúbia Basílio da 

Silva.  Agradecemos a visita e convidamos que 

venham outras vezes. 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO -  Amanhã é 

dia de Classe Paul Tillich às 18:30h. Logo em 

seguida teremos o grupo de meditação cristã que 

será conduzido pelo diácono Alouysio. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 30: Lucas 

Roxo Mundim; dia 02: Agenor Marchon Filho, 

Regina de Moura Carijó Maciel; dia 04: João 

Roberto Araujo Lima Duque Estrada, dia 05: 

Suzana Wanderley Dias.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede que Deus lhes estenda as 

suas bênçãos. 

REUNIÃO DA DIACONIA  -  O coordenador Dimas 

Ribeiro da Costa, convoca a junta diaconal para 

reunir-se no dia 13 de outubro, às 17:30h, aqui na 

ICI.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: 

Marcelo; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Alouysio. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 


