
NOTAS IMPORTANTES 

 
ANIVERSÁRIO DA ICI – Hoje o Coro de 

nossa Igreja fará uma apresentação especial no 

culto da noite.  No próximo domingo, teremos a 

presença do coral da Igreja Presbiteriana de 

Botafogo. Após a celebração reinauguraremos o 

Espaço Memória, no segundo andar, com a 

presença do Rev. Marcos Martins, ministro da 

Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da IP de 

Vila Isabel. 

 

REUNIÕES NA CASA DA TIA EUNICE - 

Ultimamente as reuniões de oração quinzenal 

têm sido realizadas em diferentes residências. O 

estudo das bem aventuranças de Jesus tem sido 

a base dos encontros. A coordenação tem sido 

compartilhada entre as irmãs Lenita Moraes e 

Miriam Guimarães. A freqüência tem sido bem 

significativa, mesmo neste período de 

andarilhagem do grupo.  Se você tem interesse 

em acolher o grupo em sua casa, levando a 

reunião também para o seu lar, é só comunicar-

se com Lenita e Miriam. Venha compartilhar 

conosco suas buscas, dificuldades e conquistas.  

Junte-se a nós!  Detalhe, nossa reunião de 

oração, que tem como base a casa da Tia 

Eunice, tem mais de 40 anos! 

BLOG DA ICI - Confira no blog da ICI 

reportagem recente da revista Época sobre o 

novo rosto do protestantismo brasileiro.  

Segundo a reportagem, inspirado no 

cristianismo primitivo e conectado à internet, 

um grupo crescente de religiosos critica a 

corrupção neopentecostal e tenta recriar o 

protestantismo à brasileira. Leia criticamente o 

texto, deixe a sua observação no blog:  

www.igrejacristadeipanema.wordpress.com   

INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO EM 

SÃO MORITZ – A partir de hoje estamos 

iniciando as inscrições para o Encontro no Hotel 

São Moritz a realizar-se entre os dias 15 a 17 de 

outubro. As inscrições podem ser feitas com os 

diáconos de plantão e o pagamento efetuado 

com três cheques pré-datados, sendo o último 

por ocasião do encontro. A inscrição deve ser 

paga separadamente.  Vamos aos preços: 

Inscrição: R$ 20,00; Apto Single: R$ 350,00; 

Duplo: R$ 240,00; Triplo: R$ 220,00; 

Quádruplo ou mais: R$ 200,00 por pessoa. 

Crianças: 0-5 anos: livre; de 6-11 anos: R$ 

100,00 (compartilhando o mesmo apto dos 

pais); a partir de 12 anos: preço normal. Inclui 

pensão completa (café da manhã, almoço e 

jantar). Caso haja interesse alugaremos um 

micro-ônibus ou Van. Para isso pedimos que se 

manifestem no momento da inscrição. Detalhes 

do hotel no mural. 

 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS 

BOLSAS DO ENCONTRO NO HOTEL 

SÃO MORITZ – No próximo sábado, dia 28, 

às 14:00h, um delicioso churrasco nos aguarda 

na casa da Cely. Este evento tem como objetivo 

angariar fundos para as bolsas do encontro da 

ICI no Hotel São Moritz. Convidamos nossos 

irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Isabel e 

da nossa Congregação de Petrópolis tanto para o 

encontro, quanto para o churrasco. É a ICI 

alargando o seu horizonte de comunhão e 

diálogo! Não se esqueça de levar o convite. 

Quem não adquiriu o convite poderá pagar na 

recepção. 

 

REUNIÃO DA DIACONIA – Hoje às 17:30h 

todos os diáconos e diaconisas estão 

convocados para uma reunião com o Rev. 

Edson. 

 

MEDITAÇÃO E CLASSE PAUL TILLICH 

– O momento de meditação hesicaste, sob a 

direção de Graça terá seu início às 17:30h. Logo 

a seguir mais uma aula de teologia da classe 

Paul Tillich. 

 

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

PARA O CREI – Os itens necessários para o 

mês de setembro são: água sanitária: 4 

recipientes de 2 litros, sabão pastoso: 12 potes, 

Veja Multiuso, sabão em barra, pano de saco 

para limpeza do chão, saco de lixo preto 

resistente de 100 litros. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

23: Zildete Queiroz; dia 24: Paula Dannemann, 

Wania Dias Carvalho.  A ICI parabeniza as 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana; Próximo 

domingo: manhã: Lya; noite: Mariana e 

Eliezer. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo e evite ficar circulando e conversando 

no momento do prelúdio e oração silenciosa. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 

 

 

http://www.igrejacristadeipanema.wordpress.com/


 

 

 

 


