NOTAS IMPORTANTES
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI - O
Rev. Edson convoca o Conselho da Igreja
Cristã de Ipanema para reunir-se amanhã,
às 20h pontualmente.
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é
dia de classe Paul Tillich. Depois da
instigante análise do panorama religioso
brasileiro, feita pelo antropólogo Flávio
Conrado em nossa última aula, voltaremos
ao texto de Antonio Pagola, trabalhando o
12. Capítulo do livro Jesus: aproximação
histórica.
PRESBÍTEROS EMÉRITOS – O
Conselho de Presbílteros e Presbíteras da
IGREJA
CRISTÃ
DE
IPANEMA,
expressando o desejo unânime de seus
membros, manifestada em Reunião
Ordinária e devidamente anotada em livro
próprio, resolveu conceder a distinção de
Presbítero Emérito
a Arthur Carrano
Carijó e Theodoro Reis Brito. Ambos são
membros fundadores da Igreja. Suas vidas
têm sido para nós um exemplo de uma
liderança amorosa, profundamente marcada
pelo serviço a Deus e à comunidade.
Bendito seja o Senhor da Igreja por vidas
tão preciosas!
ÚLTIMA CHAMDA - Foi prorrogada
para o próximo domingo a data derradeira
para o envio do seu testemunho sobre a ICI.
A idéia é simples: queremos publicar um
texto contendo depoimentos sobre a
importância da ICI em nossa vida. Seu
testemunho deve ser enviado para o
seguinte endereço: icirio@uol.com.br
PRÓXIMO DOMINGO - No próximo
domingo, às 17h, um grupo de musicistas
da Paróquia Luterana Bom Samaritano fará
um concerto em homenagem ao nosso
querido Reverendo Jonas Rezende. Após a
homenagem o grupo se dirigirá à ICI para,

no culto da noite, elevarmos aos céus um
cântico de louvor e gratidão a Deus pela
vida nosso Pastor Emérito.
DECLARAÇÃO FINAL DA CÚPULA
DOS POVOS - Movimentos sociais e
populares, sindicatos, povos e organizações
da sociedade civil de todo o mundo
presentes na Cúpula dos Povos na Rio+20
por Justiça Social e Ambiental, vivenciaram
nos acampamentos, nas mobilizações
massivas, nos debates, a construção das
convergências e alternativas, conscientes de
que somos sujeitos de uma outra relação
entre humanos e humanas e entre a
humanidade e a natureza, assumindo o
desafio urgente de frear a nova fase de
recomposição do capitalismo e de construir,
através de nossas lutas, novos paradigmas
de sociedade... Confira o documento na
íntegra no mural da ICI ou no seguinte
sítio:
http://www.claiweb.org/ambiental/declaraçao%20final%20cupuladospovos.html

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
– dia 02: Bruno Florentino Miguez de
Mello; dia 03: Luisa Mello Matos de
Castro Costa; dia 05: Isabela Marchon;
dia 06: Ulima Fuentes de Araújo; dia
07: Julia Simões Danneman. A ICI
parabeniza os aniversariantes e pede a
Deus que lhes estenda as suas bênçãos.
AGRADECIMENTOS – O CREI
agradece a doação de uma geladeira pelo
casal Luiz Eduardo Monteiro de Almeida e
Maria José Bazzarella Monteiro de Almeida
e de um freezer por Lydia Valansi, nora de
Eunice Simões.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã:
Lya; noite: Marcelo; Próximo domingo:
manhã:
Samira,
noite:
Eliezer.

