
 

 

 

 



NOTAS IMPORTANTES 

 
REUNIÃO DO CONSELHO –  O pastor Edson convoca o conselho da Igreja Cristã 

de Ipanema para reunir-se no dia 27 de abril, ultima segunda-feira do mês,  às 20:00h, 

pontualmente.  Na pauta, entre outros assuntos, agendamento da assembléia ordinária da 

ICI para o mês de maio.  
 

SÃO MORITZ – Os preços para o  Encontro no Hotel São Moritz que acontecerá entre 

os dias 29-31 de maio são os seguintes:  Apto - Single (sozinho) R$260,00; Apto Duplo, 

Triplo ou Quádruplo R$220,00,  por pessoa; crianças de 5 a 11 anos R$ 100,00; a partir 

de 12 anos preço normal. As inscrições estão sendo feitas com os diáconos de plantão.   

Esse valor será acrescido da taxa de inscrição no valor de R$ 10,00. Para quem quiser ir 

de Van o preço é R$ 75,00 por pessoa.   O tema do Encontro será: “Como viver Deus 

num mundo tão materialista?”  

 

TONY BRUN -  Nosso querido irmão Tony Brun, teólogo e pastor menonita, defendeu 

tese de doutorado nos Estados Unidos intitulada: O Deserto Nosso de Cada Dia. 

Carencia e Plenitude na Vida Espiritual do Ministério Cristão  Contemporâneo". Sob o 

tema da não violência  Tony tem dado cursos e conferências por toda a  América Latina, 

Estados Unidos e Canadá.  Sempre envia e-mail perguntando sobre a nossa ICI, 

comunidade que aprendeu a amar e que tem sido uma referência para o teólogo 

anabatista onde quer que esteja.  Ao Tony o abraço carinhoso da ICI  e o desejo de que 

seu pacifismo se espraie por todo mundo. 

 

CONVITE DA UCAM - A Universidade Candido Mendes, via Instituto de 

Humanidades está promovendo o Seminário  Crise das civilizações e a Igreja Católica. 

O evento acontecerá no dia 05 de maio, às 18:00h, no salão Marques de  Paraná, no 42. 

andar, à Rua da Assembléia, n. 10.  Os temas: Sinais dos tempos e intrínseca 

modernidade da Igreja; Pecados imperdoáveis e outros não tanto: ética, teologia e 

epistemologia vaticana; A Igreja e o estado democrático; Moral baseada em uma 

natureza atemporal diante de uma consciência histórica de hoje.  

 

DOCUMENTÁRIO SOBRE A IRMÃ DOROTHY STANG -  Circula pela internet 

um impressionante documentário sobre a Irmã Dorothy Stang. Vale a pena conferir o 

testemunho dessa mártir contemporânea do evangelho encarnado. 

http://theykilledsisterdorothy.com/flash.html 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Mariana Meyer, Eduardo Goulart 

Sampaio; dia 21: Neli Ferreira Mures, Gabriela Brandão Wagner.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 

3.12-19, Salmo 4, 1 João 3.1-7, Lucas 24.36b-48. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Teresa e Izabel; noite: Mariana e Eliezer. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desliguem os celulares antes 

mesmo de entrarem no templo. 

 

http://theykilledsisterdorothy.com/flash.html


NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h 

 
 

 

 


