
NOTAS IMPORTANTES 
 
CULTO DA DIACONIA - A liturgia de 

hoje foi preparada pela diaconisa Mariana 

Meyer.  O convidado deste segundo culto 

dirigido pela diaconia será o jovem teólogo 

Delambre de Oliveira. Delambre concluiu 

recentemente seu doutorado em teologia 

pela PUC Rio, defendendo tese que teve 

como título: O novo conceito de Reino de 

Deus em Leonardo Boff.  O jovem 

professor de teologia do Seminário Batista 

do Sul, produziu um belíssimo vídeo, Um 

gol para o planeta, que servirá de base à 

palavra que trará ao nosso coração nesta 

noite. Que seja muito bem vindo!  Confira 

no blog da ICI o gol de placa marcado por 

Delambre: 

www.igrejacristadeipanema.wordpress.com 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Próxima 

quarta-feira é dia de reunião de oração na 

casa de tia Eunice. Anote o endereço: Rua 

Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – 

Copacabana. O horário: 15:00h.  Participe! 

CONTRIBUIÇÕES À ICI – O nosso 

Conselho resolveu iniciar uma campanha 

com o objetivo principal de aumentar o 

número dos membros, efetivos ou não, que 

contribuem para a Igreja com regularidade, 

seja mediante depósito mensal em conta 

bancária da ICI, seja escrevendo seu nome 

no  envelope amarelo. É certo que esse 

número já tem aumentado, mas ainda está 

longe de ser o ideal, e certamente poderia 

ser bem maior. A  contribuição regular, 

sistemática e mensal, torna mais fácil e 

segura a  organização do orçamento da 

Igreja, facilitando a manutenção dos 

projetos da nossa comunidade. Não fossem 

as contribuições certas todo o mês, a Igreja 

estaria impossibilitada de honrar seus 

compromissos ordinários e extraordinários. 

As ofertas esporádicas são igualmente 

muito bem vindas, e sempre terão boa 

destinação, especialmente nos serviços 

assistenciais da Igreja. Mas, não podem ser 

à base do nosso orçamento. Por isso, 

estamos desafiando você a contribuir com 

mais regularidade. Não importa a quantia, o 

importante é que seja ofertada 

sistematicamente, mês a mês. Vamos 

melhorar nossa base de arrecadação? Entre 

nessa roda com a gente. Do pouco de cada 

um, reuniremos o necessário para 

honrarmos nossos compromissos 

financeiros como parte do nosso 

testemunho neste bairro, com absoluta 

transparência como tem sido nesses mais de 

quarenta anos de presença da ICI nesta 

cidade maravilhosa.  A conta da Igreja é: 

Banco Bradesco – Ag: 0213-5; c/c: 58922-

5; CNPJ: 30.124.747/0001-12 

CULTO INFANTIL - Nossa querida Leda 

está dirigindo a classe de crianças do culto 

da noite. Vamos trazer filhos, netos, 

sobrinhos. Trata-se de um espaço muito 

especial para o crescimento de nossos 

pequenos e pequenas.  Leda: conte com a 

nossa força e apoio!  Seja muito bem vinda! 

  

VIVA O DR PETER – Foi grande a 

quantidade de itens não perecíveis 

arrecadados para o CREI na festa dos 80 

anos do nosso querido Dr. Peter Spiegel. 

Que maravilha! Ao Dr. Peter, D. Herta e a 

Marion aquele abraço carinhosíssimo da 

ICI.  

 

MURAL DA ICI – Nossa querida 

diaconisa Tereza Pereira e Luiz Sérgio, 

estão reativando o mural da ICI.  A idéia é 

potencializar os meios de comunicação da 

ICI. Sugestões são sempre bem vindas! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 19: Anthony Araújo Lima Hood, 

Camila de Andrade Bianchi; dia 20: 

Frederico Carlos Porto Vidal, Diego 

Antonio Ferreira Villa.  A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

 

ALMOÇO EM BENEFÍCIO DO CREI – 

Hoje, após o culto teremos o almoço em 

benefício do CREI.  As pessoas que não 

compraram convite e quiserem participar do 

almoço poderão pagar na hora.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel: noite: Tereza Brito; Próximo 

domingo: manhã: Samira; noite: Marcelo 

e Mariana. 

 

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

