
NOTAS IMPORTANTES 

NATAL NA CASA DA CELY -  No primeiro sábado de 

dezembro, dia 07, às 17h, haverá uma celebração do Natal  

na casa da presbítera Cely. Nosso irmão Antonio Carlos 

está na organização dos comes e bebes. A Ideia é que 

levemos um prato de comida para a ceia. É imprescindível 

ligar para o Antonio para saber que prato levar. O telefone 

dele:   996173021 

TECLADO DA ALMA -  É o título do novo livro do Pastor 

Jonas. O lançamento será na Igreja Cristã de Ipanema, no 

dia 06 de dezembro, primeira sexta feira do mês, a partir 

das 19h. Confira os detalhes no mural. 

CLASSE PAUL TILLICH ESPECIAL EM  DEZEMBRO -  No dia  

02 de dezembro, primeira segunda feira do mês, das 

18:30 às 20:00 horas, teremos um  palestra especial na 

Classe Paul Tillich:   O atual momento político brasileiro 

com o filósofo e teólogo Giovanni Semeraro. Autor de 

vários livros, especialmente nas áreas de educação, 

filosofia e política, ele foi sacerdote da Igreja Católica 

Apostólica Romana na Itália e no Brasil e, desde 1993, é 

professor do Departamento de Educação da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Imperdível! 

O MUNDO TORNOU A COMEÇAR -  No ultimo dia 09 de 

novembro  nasceu o pequeno  João Vicente Martins 

Emerick Marchon, filho de Agenor Marchon Filho e 

Noelma Martins Marchon. Aos familiares do menino  João 

Vicente  o abraço amoroso e feliz da Igreja Cristã de 

Ipanema.  

REUNIÃO DO CONSELHO – Amanhã é dia de  reunião do 

Conselho da Igreja Cristã de Ipanema. Todos os 

presbíteras e presbíteras estão convocados. Às 20h, 

pontualmente. 

REUNIÃO DA JUVENTUDE DA IGREJA CRISTÃ DE 

IPANEMA -  Na próxima sexta feira, às 20h, a juventude da 

ICI reúne-se para momentos de reflexão, louvor e 

planejamento com vistas ao ano vindouro. Maiores 

informações com o coordenador Fabricio. 

MOBILIZAÇÃO EM TEMPOS DE INTERNET –  O programa 

de estudos avançados em ciência e religião da 

Universidade Candido Mendes, promove o seminário 

Mobilização em tempos de internet, no dia 27 de 

novembro, às 18h, no salão Marques de Paraná, à rua 

Assembléia 10, 42.andar, Centro. O Prof. Candido 

Mendes, reitor da UCAM abordará o tema Mobilização e 

reducionismo virtual; a Antropóloga Regina Novaes da 

UFRJ falará sobre Juventudes brasileiras: imagens, redes e 

novas conexões políticas;  O historiador do IUPERJ 

Francisco Carlos Teixeira  falará sobre Indignados e 

rebeldes, um movimento mundial e o sociólogo Prof. Luiz 

Aberto Gómez de Souza tratará do tema:  O que as 

análises tradicionais e a repressão escondem. 

VISITANTES - Recebemos a todos e todas  que nos visitam 

com muita alegria, desejando que se sintam muito bem 

entre nós. Após se apresentarem, ao final do Culto, 

deverão receber uma "Ficha de Visitantes", que 

solicitamos seja preenchida e devolvida ao diácono de 

plantão, para futuros contatos e registro. Agradecemos a 

sua visita e pedimos ao Pai  que o(a) cubra com as mais 

ricas bênçãos. 

DÍZIMOS E OFERTAS - Atualize sua contribuição à Igreja. 

Todos os nossos projetos dependem da fidelidade e 

assiduidade de sua contribuição.     

RESULTADO DO CHÁ – O chá do CREI teve um rendimento 

de R$ 5.387,00.  Tivemos também uma doação de R$ 

5.000,00. Nosso agradecimento especial a Zildete que 

durante anos e anos tem se dedicado com carinho na 

organização do chá com seus quitutes deliciosos.  

Agradecemos também a todos que colaboraram com sua 

participação  e presença, bem como aqueles e aquelas 

que ajudaram na organização.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Thieplo de 

Benites Bertola Gonçalves, Mariana de Carvalho Paiva; dia 

20: Eliezer Leal; dia 21: Everaldo Vieira Junior; dia 22: 

Anderson Amaral, Clara Rafaela Reis Silva Elizalde.   A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

CLASSE PAUL TILLICH  - Às 18:30h teremos a classe Paul 

Tillich e o Grupo de Meditação será  às 20:00h.   

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: Rute; 

Próximo domingo: manhã: Celso; noite: Dimas.  


