
NOTAS IMPORTANTES 

ENCONTRO : TÁ CHEGANDO A HORA - Estamos a uma 

semana do Encontro da Igreja Cristã de Ipanema no Hotel 

São Moritz. Os últimos acertos estão sendo dados. Ainda há 

vagas. Se você tem interesse, inscreva-se imediatamente. É 

a última chamada. Procure o diácono de plantão no culto 

da manhã ou Rute no culto da noite. Você pode inscrever-

se também com o Rodolfo, do escritório do Hotel, telefone: 

2239-4445. Teremos vários pastores e seminaristas 

presentes conosco. Será uma linda festa. E não fugiremos à  

discussão rica e fértil do tema O Absurdo da fé, conduzida 

por nosso Pastor Jonas Rezende.  Aos que ficarem, orem 

para que nossa reunião na serra friburguense seja um lugar 

de verdadeiro encontro. Encontro com nossos irmãos, 

encontro com a riqueza natural daquele maravilhoso lugar, 

encontro conosco próprios, encontro com Aquele que tem 

a nossa vida em seu coração.  Será ocasião de crescermos 

naquela fé que mesmo sendo menor que um grão de 

mostarda, é sempre revolucionária  e transformadora! 

DETALHES DO ENCONTRO - Você está convocado a usar os 

seus talentos. Haverá competições esportivas e um Sarau. 

Leve seus instrumentos e sua vibe para a festa!                     

Aos que irão no ônibus, avisamos que a saída será na sexta- 

feira às 13:30h. Pedimos que cheguem com  meia hora de 

antecedência, então todos na porta da Igreja às 13 hs !!  

EXEMPLOS INSPIRADORES  -  Um ato ocorrido na Brown 

University, nos EUA, homenageou àqueles que, desde os 

Estados Unidos, contribuíram para a resistência à ditadura 

militar brasileira.  Nosso querido Pastor Jovelino Ramos foi 

um dos homenageados. Ministro presbiteriano aposentado, 

Jovelino Ramos, que era ativista das questões de justiça 

social no Brasil na década de 1960,  foi ndiciado sob a Lei de 

Segurança Nacional por supostas atividades subversivas. Ele 

foi  para os Estados Unidos em 1968 e participou de 

diversas atividades na Costa Leste para informar o público 

dos EUA sobre as violações dos direitos humanos no Brasil. 

Estas incluíram angariar apoio para a declaração "Nós não 

podemos ficar calados", que mobilizou o clero , os líderes 

dos direitos civis, e os indivíduos proeminentes para 

denunciar o uso da tortura em presos políticos no Brasil. Ele 

serviu como uma ligação importante entre as atividades 

anti-ditadura e a comunidade religiosa. 

 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DA ÚLTIMA REUNIÃO DO 

CONSELHO –  I. Acolher com entusiasmo o relatório das 

atividades da Igreja Cristã de Ipanema no Vidigal. O 

trabalho está crescendo a cada dia, um grupo com cerca de 

12 adultos e 10 crianças tem particpado ativamente das 

atividades dominicais. Os próximos passos são: 1. procurar 

espaço para aluguel a fim de atender um número maior de 

pessoas. 2. Iniciar a ministração de aulas de inglês gratuitas 

à comunidade como também oferecer aulas de reforço 

escolar. 3. Aprofundar o diálogo com a comunidade da 

Assembléia de Deus contígua ao local onde se reune nossa 

congregação. A idéia é estender aos nossos irmãos e irmãs 

os serviços sociais e educacionais da nossa comunidade 

nascente. II. Aprovar proposta de transferência do prédio 

do CREI  para o nome da Igreja Cristã de Ipanema. III.  

Aprovar relatório de obras da ICI apresentado pelo 

presbítero Elmo Mendes. IV. Confirmar os nomes de  

Cristina Vianna, Eliezer Leal e Fabricio Zavarise Correia 

como alimentadores e cuidadores das mídas da Igreja Cristã 

de Ipanema: blog , facebook e site da ICI.  V. Publicar 

relatório financeiro do mês de setembro no mural do 

templo. 

CLASSE PAUL TILLICH  E MEDITAÇÃO CRISTÀ -  Amanhã é 

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

em seguida, sob a orientação do teólogo Alessandro Akil, 

reúne-se o grupo de meditação cristã, às 20h.  

DEUS TEM NECESSSIDADE DE NÓS!   É o título do último 

texto do Pastor Edson escrito para o Boletim da Rede de 

Cristãos.  Este jornal tem tiragem de mil exemplares e há 

mais de dez anos é distribuído mensalmente. Confira o 

texto no blog da Igreja e também no mural do templo. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Aniversariou dia 15:  

Berta Thompson; hoje: Maria Vitória Reis Neves Bezerra; 

dia 22: Fábio Florentino Miguez de Mello, Tereza Maria da 

Conceição Nascimento, Zillah Pereira Villela; dia 25: Luise 

Duarte Mena Barreto, Sérgio Muniz Duarte.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

CHÁ EM BENEFÍCIO DO CREI – O chá em beneficio do CREI 

será no dia 7 de novembro, às 15:00 na Av. Delfim Moreira, 

662 – Leblon.  Os convites já estão à venda por R$ 35,00. 

Adquira o seu. 

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

Próximo domingo: manhã: Celso; noite: Dimas. 


