
NOTAS IMPORTANTES 

RUBEM ALVES, CULTO IN MEMORIAN – Hoje, no culto 
da manhã, elevaremos aos céus um canto de gratidão 
ao Pai pela vida do teólogo, educador e poeta Rubem 
Alves.  
 
BOAS VINDAS AO REVERENDO ANDRÉ DECOTELLI  - 

Agradecemos a presença do Rev. André Decotelli, 

pastor da Igreja Batista, pedindo ao Pai que o abençoe 

ricamente. Que seja bem vindo e que se sinta acolhido 

e abraçado por todos e todas nós. Obrigado!  

ICI: 51 ANOS DE VIDA –  Nossa querida comunidade 
estará em festa durante todo mês de agosto.  Hoje,  
receberemos a visita do Pr. André Decotelli, ministro 
para o trabalho com crianças na Primeira Igreja Batista 
do Rio de Janeiro. Além de teólogo, André está prestes 
a concluir seu mestrado em filosofia pela UFF. No 
próximo domingo, dia 10, o pregador do culto da noite 
será o Rev. Pedro Alonso Puentes Reyes, ministro da 
IECLB, pastor da Paróquia Bom Samaritano. No terceiro 
domingo, pela manhã, teremos programação especial 
no culto da manhã, com apresentação musical de 
Miriam Guimarães, acompanhada pelo violonista 
Samuel de Pádua.  No dia 24, teremos apresentação 
especial do Coral  Myrza Wanderley no culto da noite. 
Para finalizar o mês tão especial, teremos o grande 
encontro no Hotel São Moritz entre os dias 29 e 31 de 
agosto. 
 
BOAS VINDAS AO REVERENDO ANDRÉ DECOTELLI  - 

Agradecemos a presença do Rev. André Decotelli, 

pastor da Igreja Batista, pedindo ao Pai que o abençoe 

ricamente. Que seja bem vindo e que se sinta acolhido 

e abraçado por todos e todas nós. Obrigado!  

NO ESSENCIAL, UNIDADE; NAS DIFERENÇAS, 
LIBERDADE; EM AMBAS AS COISAS, O AMOR – Eis o 
tema do próximo encontro da Igreja Cristã de Ipanema 
no Hotel São Moritz, entre os dias 29 e 31 de agosto. O 
valor da inscrição é de R$ 30.00 (trinta reais).  Valor da 
hospedagem:  
R$ 460,00 (adulto sozinho no quarto de solteiro). 
R$ 350,00 cada adulto no quarto duplo (2 adultos no 
mesmo quarto). 
R$ 320,00 cada adulto no quarto triplo ou quádruplo (3 
ou 4 adultos no mesmo quarto). 
Cortesia de duas crianças até 12 anos no mesmo quarto 
de dois adultos pagantes. 
Forma de pagamento: 03 X iguais (julho, agosto e 
setembro). 

As reservas devem ser feitas com Rodolfo através do 
telefone 2239-4445. Quem quiser efetuar o pagamento 
na própria Igreja, poderá fazê-lo com a secretária da ICI, 
Rute.  Havendo interesse, alugaremos um micro ônibus 
de 30 lugares.  O aluguel do ônibus é R$ 1.800,00, 
montante que será dividido entre as pessoas 
interessadas. Por isso pedimos que os interessados se 
manifestem  o mais rápido possível,  porque temos que 
dar um sinal no valor de 30% do valor do aluguel do 
veículo. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 04: Sabrina 

Penteado Ribeiro de Toledo, Luiz Fernando Carvalho 

Beck; dia 05: Isabela Gonçalves Vieira, Juliana Lôbo de 

Oliveira Maciel; dia 07: Guilherme Schanner e Silva; dia 

09: Elmo Mendes, Laura Carijó Lucas. Parabéns aos 

aniversariantes.  

CLASSE PAUL TILLICH -  Encerra-se amanhã o ciclo de 
aulas sobre a Cabala Cristã, com o Prof. Kadu Santoro. 
Logo após, momento de Meditação Cristã. Na primeira 
segunda-feira de agosto nossa Classe receberá a 
presença do Prof. Marcio Capelli, professor do 
Seminário Batista do Sul para falar sobre o diálogo 
teologia e literatura a partir do texto de José Saramago.  
 
CHURRASCO EM BENEFICIO DAS BOLSAS  DO ENCONTRO – 
No dia 16 de agosto teremos um grande churrasco na 
residência da Cely.  Preço: R$ 35,00 com bebidas à parte.  
Horário: 14:00h. Os convites estão à venda com Antonio, no 
culto da noite. 
 
REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA – O pastor Edson 
convoca os presbíteros e presbíteras para a reunião do 
Conselho amanhã, dia 04, às 20:00h pontualmente.  
 

VISITANTES – No domingo passado estiveram conosco 

as seguintes pessoas: Delrymar Alves da Silva, Georja 

Daniela Ramos, Noélia Mayor da Costa.  A eles as nossas 

boas vindas. 

DOAÇÃO DE SANGUE COMO FORMA DE AMOR  – 
Nossa irmã Solange Sousa Boavista, solicita voluntários 
à doação de sangue para o seu marido: Mário Lúcio 
Gurjão Boavista. Os interessados devem dirigir-se à Rua 
Santo Amaro, 80 1º Subsolo – Glória.  O doador deve 
indicar o nome do paciente. Mais detalhes no mural. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Eliezer; 
Próximo domingo: manhã: Isabel; noite: Alouysio. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10h30minh e 19h00minh.



 

 

 


