NOTAS IMPORTANTES
GRUPO DE MEDITAÇÃO – O diácono José Alouysio Chaves
dirigirá o grupo de meditação amanhã às 20:00hs.
CLASSE PAUL TILLICH - Nosso pastor Leonardo Amorin
estará à frente da Classe Paul Tillich no encontro de
amanhã, às 18:30h, pontualmente.
CLASSE PAUL TILLICH ESPECIAL EM DEZEMBRO - No dia 02
de dezembro, primeira segunda feira do mês, das 18:30 às
20:00 hs, 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!
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.
REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA Lembrando aos presbíteros e presbíteras que a próxima
reunião do Conselho será no dia 18 deste mês.
SACRAMENTO DO BATISMO – O pequenino Antonio
Campos Boccaletti Fernandes receberá as águas do
batismo hoje no culto da manhã pelas mãos do Rev. Edson
Fernando de Almeida. São pais de Antonio: Viviane Lima
Campos e Alexandre Boccaletti Fernandes. Os avós
maternos são: Jairo Antonio de Campos (in memoriam) e
Maria Aparecida Lima Campos, os avós paternos: Laete
Antonio Fernandes e Dulce Boccaletti Fernandes. São
padrinhos: Rodrigo Dias Guimarães e Vanessa Maira Lima
Campos. Aos felizes pais e avós os parabéns da ICI e que as
Bênçãos Divinas estejam sobre o pequenino Antonio.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima quarta-feira,
dia 13, será na casa de Ana Mara Gontijo Miguez, Av.
Lineu de Paula Machado, 76 apt 301 – Jardim Botânico.

MINI CONCERTOS NA ICI – Hoje é dia do projeto Mini
Concertos na ICI. O grupo Cantada apresentará a fina flor
do repertório de Vinicius de Moraes, em homenagem ao
centenário do poetinha. Hoje, às 18h, pontualmente!
ICI EM AÇÃO - Amanhã, às 19h, o Pastor Edson ministrará
palestra sobre “A estética da fé no mundo contemporâneo”
no curso de Teologia da Unigranrio em Duque de Caxias.
DÍZIMOS E OFERTAS - Atualize sua contribuição à Igreja.
Todos os nossos projetos dependem da fidelidade e
assiduidade de sua contribuição.
ECOS DE SÃO MORITZ - Ainda compartilhando com nossa
comunidade maior as bênçãos do Encontro em São Moritz,
estamos reproduzindo na liturgia de hoje os textos que
inspiraram a devocional de sábado do nosso abençoado
Encontro.
JOVENS DA ICI – Com a presença de 13 participantes, o
Grupo Jovem retomou suas atividades na sexta-feira, 01 de
novembro. Elegeu novo coordenador, Fabrício Zavarise
Correa. O Grupo tomou conhecimento dos diferentes
projetos em andamento, para os quais possa
eventualmente contribuir. Foi uma abençoada reunião!
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. Marque
na sua agenda. Mais detalhes no próximo Boletim.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 12: Maria Isabel
Araújo Lima Duque Estrada, João Paulo Lessa Pellegrini; dia
14: Severino Flávio Dantas Guerra Barretto, Tomás
Choqueta Toledo de Arruda, Marcus Reis Pinheiro; dia 15:
Bianca Malafaia. A ICI parabeniza os aniversariantes e pede
a Deus que lhes estenda as suas bênçãos.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Alouysio;
Próximo domingo: manhã: Samira; noite: Dimas.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30h
e 19:00h.
Silêncio e quietude no Templo...
Por favor, desligue seu celular.

