
NOTAS IMPORTANTES 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Reúne-se 

amanhã às 18:30h com o Pastor Leonardo 

Amorim que assumirá a classe nas 

próximas semanas como já estava 

programado.  Os estudos para as próximas 

aulas serão: Os psíquicos males 

modernos: uma visão psicanalítica a 

respeito dos incômodos sentimentos que 

nos afetam na pós-modernidade. A 

depressão, as fobias, as assim chamadas 

contemporaneamente de síndromes do 

pânico e transtornos de ansiedade, 

comumente vistas à luz da psiquiatria, serão 

abordadas em nosso estudo sob a ótica 

psicanalítica. Nosso estudo não será voltado 

somente para os membros efetivos e 

afetivos da Igreja, mas todos aqueles que 

dele quiserem participar. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração da próxima quarta-feira será na 

residência de Ângela Amaral. O endereço: 

Rua Cupertino Durão, 219 apto 502 – Bl. 

A. – Leblon.  Participem! 

CINQUENTENÁRIO - O livro ICI: uma 

igreja sem paredes, está tomando forma. 

Também está no prelo a Bíblia 

comemorativa do cinqüentenário.  A pintura 

do templo terá início nesta semana. Os 

bancos serão envernizados. Um novo Piano 

elétrico será adquirido para substituir o 

antigo com vistas a atender as demandas do 

coral. 

CONTRIBUIÇÕES NO CINQUENTE- 

NÁRIO -  É hora de atualizarmos nossas 

contribuições à ICI.  Uma oferta de amor 

será muito bem vinda neste momento em 

que nossas despesas extraordinárias 

crescerão bastante a fim de atender ao ano 

do cinquentenário.  

POR ISSO VEM, ENTRA NA RODA 

COM A GENTE TAMBÉM – Hoje no 

culto da noite será recebido por Profissão 

de Fé nosso querido José Alouysio Chaves. 

Que Deus o ilumine e que seja uma bênção 

na vida de todos nós.   

ICI EM AÇÃO - Na última quarta-feira, 

dia 18, nosso Pastor Edson, ao lado do 

Capelão Bruno, celebrou um casamento 

muito especial. Os nubentes Selma e 

Maurício uniram-se em matrimônio num 

altar montado em um dos corredores do 

hospital do câncer, HCIV, em Vila Isabel. 

Ela, paciente do hospital, sonhava declarar 

seu amor ao noivo Maurício diante da 

comunidade de amigos e amigas que, como 

ela, enfrentam a luta contra o câncer. 

Bruno, o capelão do hospital, ao ouvir o 

desejo de Selma, resolveu envolver toda a 

comunidade do hospital para que o sonho 

de Selma se tornasse possível.  Foi um 

momento de profunda emoção!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 25: Liana Marchon; dia 26: Maria da 

Penha Mello Ferrari; dia 27: Maria Neide 

Ferreira Leite; dia 28: Rosana Montenegro 

Martins da Silva, Rafaela Imbuzeiro Duarte 

Bodstein, Ângela do Nascimento Carvalho.  

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede 

a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

RECESSO DO CREI – Nesta semana o 

CREI estará em recesso devendo retornar às 

atividades no dia 30.   

SECRETARIA DA ICI – A secretaria da 

ICI não funcionará na 4ª. Feira, tendo em 

vista a dedetização do prédio.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Marcelo; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Eliezer.  

NOSSAS CELEBRAÇÕES - Ocorrem 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 


