
 

NOTAS IMPORTANTES 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima 

semana será na residência da Elizabeth Costa.  O 

endereço: rua Francisco Otaviano, 15 apto 401-Bl. 

01 – Copacabana. Às 15:00h.  Participem! 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – 

A Presidente do Conselho Consultivo do CREI, 

Vera Gilda de Azevedo Araújo convoca os 

membros do Conselho para uma reunião no dia 

02 de setembro, às 18:00h pontualmente. 

DESCOBRINDO A RIQUEZA DOS NOSSOS 

TALENTOS -  A cartinha que estamos recebendo 

hoje,  anexada ao boletim, é um primeiro passo 

do Conselho da Igreja Cristã de Ipanema, no 

intento de consultar nossa comunidade,  ouvir 

suas demandas, abrir canais que façam circular 

idéias, visões, sonhos que tornem nossa igreja 

mais humana, mais viva, mais solidária.  Fazer um 

inventário dos nossos dons e campos de atuação é 

um primeiro passo. Participe, dê suas sugestões, 

envolva-se! 

REUNIÃO DO GRUPO DA ICI NO VIDIGAL – Hoje 

pela manhã o Pastor Leonardo juntamente com  o 

seminarista Roberval e o diácono Aloysio estarão 

à frente do trabalho na residência da Sra. 

Lindomar, que sempre recebe o grupo com muito 

carinho. 

ICI EM AÇÃO -  O Pastor Edson dará um curso 

sobre  Aconselhamento em situações de crise, 

num módulo da Pós Graduação em Teologia 

Pastoral da  Faculdade Teológica Sul Americana, 

na cidade de Londrina, interior do Paraná.  O 

curso tem início amanhã, dia 19, terminando na 

sexta, dia 23.  

PETRÓPOLIS – No dia 08 de setembro, nosso 

querido grupo de Petrópolis reunir-se-á para um 

momento de saudade e gratidão a Deus pela vida 

do irmão Sergio Barbosa. A celebração acontecerá 

na casa do casal Ana e Neno Rezende, às 11h.  

Você gostaria de estar presente? Procure os 

pastores Edson ou Leonardo.  

...Silêncio ... Quietude ... Desligue-se do celular ... 

GRUPO MUNDIAL DE MEDITAÇÃO CRISTÃ -  

Desde a última segunda-feira, há um grupo de 

meditação cristã reunindo-se nas dependências 

da Igreja Cristã de Ipanema, às 20h, depois da 

classe Paul Tillich. Amanhã é dia do segundo 

encontro. Participe!  

CLASSE PAUL TILLICH –  Continuamos amanhã 
estudando a terceira parte do livro Deus a procura 
do homem, do rabino e filósofo da religião 
Abrahan J. Heschel.  

PROJETO CESTA BÁSICA – Os itens necessários 

para as cestas básicas deste mês são: feijão, 

macarrão, pó de café, óleo, atum ou sardinha, 

extrato de tomate, aveia, leite em pó e biscoitos. 

Aguardamos a sua doação. 

PRÓXIMO ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO 

MORITZ -  Uma tríade de mulheres já está dando 

os primeiros passos com vistas à organização do  

próximo encontro da ICI no Hotel São Moritz. São 

elas as presbíteras Neli Mures, Cristina Vianna e a 

irmã Marcia Sodré. O encontro será entre os dias 

25 a 27 de outubro.  

ALMOÇO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DA 

ICI – No dia 1º de setembro teremos um grande 

almoço em comemoração ao 51º aniversário da 

ICI.  Os convites já estão à venda com a Vilma e 

Lenita ao preço de R$ 30,00 e a renda será em 

benefício do CREI. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Angela de 

Macedo e Silva Amaral; dia 23: Zildete Queiroz: 

dia 25: Alejandro Gabriel Paez.  A ICI parabeniza 

as aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

VISITOU A ICI NO ÚLTIMO DOMINGO – Rosana 

Dias.  A ela as nossas boas vindas.   

DIÁCONOS DE PLANTÃO - manhã: Samira; noite: 

Rute; Próximo domingo - manhã: Celso; noite: 

Alouysio. 


