
NOTAS IMPORTANTES 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA EM AÇÃO -  Nosso 

Pastor Edson está desde ontem na cidade de 

Ribeirão Preto, em visita aos irmãos e irmãs  que 

estão se reunindo sob a liderança dos Pastores 

Adilson de Mendonça e Fabricio Martins, amigos 

da ICI. Que Deus ilumine e abençoe aquela linda 

e nascente comunidade. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Nesta próxima quarta-

feira teremos a última reunião do ano. Será na 

residência de Eunice Simões.  O horário: 15:00h.  

O endereço: rua Francisco Otaviano, 23 apt 201-

Bl. 1 – Copacabana. 

JUVENTUDE DA ICI -  A moçada da Igreja reuniu-

se  na última quinta-feira para tratar do tema da 

homoafetividade. Sob a direção de Bruno, o 

grupo pôde enriquecer-se com a pesquisa que o 

jovem Roberval tem feito sobre esta temática e 

também ouvir uma breve reflexão do pastor 

Edson sobre a Biblia e a homoafetividade.  Vinte 

jovens participaram do evento, mostrando alto 

grau de maturidade na discussão do tema, 

buscando estratégias de atuação na luta contra  

todas as formas de homofobia.  

CORO INFANTIL DA ICI -  Está em plena atuação 

o coro infanto-juvenil da Igreja Cristã de 

Ipanema sob a regência de Valeria Correia. 

Tragam seus filhos e netos. Ofereçam-lhes este 

presente! Participe, divulgue!  

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NA ICI - Na 

semana que passou aconteceram os primeiros 

atendimentos. Divulgue esta importante 

iniciativa da Igreja:  Atendimento psicológico de 

primeira qualidade a pessoas de baixa e média 

renda. Nossa participação é fazer a ponte para 

que pessoas que necessitem desse serviço 

tenham a ele acesso. Divulgue!  

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ -  

Amanhã é dia de classe Paul Tillich, às 18:30h.   

Em seguida, meditação cristã com o diácono 

Alouysio. 

COMENTÁRIO DO EVANGELHO DE HOJE: As 

inércias culposas - Esta parábola dos talentos é 

bem conhecida. Limitemo-nos aqui a algumas 

linhas de força apenas. Primeiro, notemos que o 

patrão, ao confiar seu dinheiro aos empregados, 

não lhes deu qualquer orientação quanto ao 

que fazer com ele. Não lhes disse para fazê-lo 

frutificar. Caberia a eles inventá-lo. Isto nos faz 

pensar no Decálogo: depois de nos dizer para 

amar, ele não precisa quais condutas devam 

concretizar este amor. Somente enumera as que 

nos fariam sair fora dele. De fato, amor não é 

coisa que se possa mandar. Não pode vir do 

exterior, só pode nascer de dentro de nós 

mesmos. O terceiro empregado não se viu 

repreendido pelo que fez, mas pelo que deixou 

de fazer... Em Lucas 16,19-31, o rico sem nome 

foi condenado não porque tivesse feito lautos 

banquetes, mas porque sequer viu o pobre 

Lázaro estendido faminto à sua porta. Cabe a 

nós, à luz destas palavras, rever o que acontece 

em nossas vidas e em nossas sociedades.             

{ Marcel Domergue, jesuíta}  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17: 

Thieplo de Benites Bertola Gonçalves, Mariana 

de Carvalho Paiva; dia 20: Eliezer Leal; dia 21: 

Everaldo Vieira Junior; dia 22: Anderson Amaral.  

Parabéns aos aniversariantes. 

TEXTOS DO CALENDÁRIO LITURGICO – Ezequiel 

34.11-16, 20-24, Salmo 100, Efésios 1.15-23, 

Mateus 25.31-46. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Celso; 

noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem aos domingos 

às 10:30h e 19:00h.  

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por favor, 

desligue o celular antes mesmo de entrar no 

templo. 


