
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Vera Gilda de Azevedo Araújo, dia 16: Pietro de Loester 

Bertola Gonçalves; dia 18: Tomaz Martinez Pinheiro; dia 19: Laila Rocha Grimaldi Rizzo; dia 20: Rev. 

Edson Fernando de Almeida; dia 21: Miriam Rodrigues Pereira Roxo. A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO  - A próxima reunião do Conselho da ICI acontecerá no dia primeiro de julho, 

primeira terça-feira do mês.  

 

LEONARDO BOFF NA ICI -   nosso querido teólogo atendeu pedido para estar na ICI proferindo palestra 

sobre a questão ecológica.  Muitos ficaram interessados em aprofundar tal temática a partir da exibição do 

DVD “As quatro ecologias”, no Encontro em São Moritz. Convite aceito, falta apenas a confirmação da data 

(final de junho ou começo de julho), o que acontecerá ainda esta semana.  Fique atento para o próximo Notas 

Importantes.  

 

O MUNDO ÁRABE -  Da Universidade Cândido Mendes nos vem convite para um ciclo de palestras:  “Um 

panorama dos estudos árabes do Brasil”. O evento acontece durante em três turnos em um único dia: 12 de 

junho. Na ocasião será exibida uma mostra de fotos e textos de Beatriz Bissio sob o tema   Palestina: um 

drama contemporâneo. O evento é gratuito. Confira no mural!  

 

NOTA DE FALECIMENTO – Faleceu na madrugada da última sexta-feira, Maria Santos Silva, irmã de 

nossa querida presbítera Elizete Santos Silva. Que o Misericordioso Espírito de Deus derrame suas preciosas 

consolações sobre Elizete e todos os seus familiares. E que recebam o abraço carinhoso e solidário de nossa 

Igreja Cristã de Ipanema. Deus nos deu Maria, Deus para a Si tomou. Bendito seja o nome dAquele que nos 

teve, tem e terá nos braços do seu amor. 

 

EM NOSSAS ORAÇÕES :  Em nossas orações lembremo-nos de nossos queridos  Cauê (filho de Luiz e 

Maristela Dietrich), Lucia Maria Pinto Pereira, Edgar de Souza Nogueira,  Elizete Pires dos Santos e 

familiares. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a Sua graça.  

 

POSSE DOS DIÁCONOS – Na última reunião da junta diaconal,  no domingo passado, ficou decidida a data 

da posse do novo grupo: dia 06 de julho,  no culto da noite.  Na ocasião haverá uma homenagem especial a 

irmã  Rosa Dulce que foi uma das primeiras diaconisas da ICI.   

 

ESQUECIDOS NO HOTEL SÃO MORITZ – Estamos com alguns objetos esquecidos no hotel por ocasião 

do Encontro.  Quem esqueceu pode procurar na secretaria da ICI.   

 

CLASSE PAUL TILLICH –  Dando continuidade à  discussão do  assunto  ‘solidão’, na próxima terça-feira  

o Pastor Edson apresentará o pensamento do teólogo Henri Nowen, contido no livro “Crescer: os três 

movimentos da vida espiritual”.   

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 21.8-21, Salmo 

86.1-10, 16-17, Romanos 6.1b-11, Mateus 10.24-39. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Samira e Teresa; noite: Wania; Próximo domingo: manhã: Isabel; 

noite: Liliane e Paulo Edson. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...  Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

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


