
NOTAS IMPORTANTES 

 
NOSSA MÃE: IGREJA CRISTÃ DE 

IPANEMA - Uma das formas pelas quais a 

tradição católica se refere à Igreja de Cristo é 

chamá-la de Mãe dos fiéis.  Linda expressão que 

reflete a candente verdade de que a vida em 

comunhão, no fluxo do amor trinitário, é uma 

experiência profunda de acolhimento, 

encorajamento e fortalecimento cidadão.  Nesse 

sentido, a ICI não deixa de ser uma grande mãe 

para todos nós, sendo canal da manifestação do 

Deus Trino nos momentos altos e baixos de 

nossa coexistência.  Pois essa grande mãe, no 

seio da qual temos sido fortalecidos por Deus 

para o testemunho de Cristo em nosso viver 

diário, está comemorando 47 anos de vida na 

Ipanema de Tom Jobim, o maestro cuja família 

residiu neste mesmo numero 203 da Joana 

Angélica. Bendito seja Deus pela dádiva desta 

ICI mãe que tanto amamos!  Neste mês de 

agosto traremos à memória os momentos mais 

inspiradores destes 47 anos de testemunho e 

amor.  

 

COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NO 

CULTO DA NOITE – A criançada da ICI fará, 

no culto da noite, uma homenagem cheia de 

amor e ternura aos nossos pais.  

 

ICI EM AÇÃO – Na tarde de amanhã o Rev. 

Edson participará de uma banca de mestrado no 

depto de teologia da PUC Rio. O título do 

trabalho: Criação e Salvação: uma contribuição 

para a superação da ruptura destes dois 

conceitos a partir do pensamento teológico de 

Adolphe Geschè.   

 

CONTRIBUIÇÕES À ICI - Com a graça de 

Deus e a determinação e compromisso de todos 

e todas, nossa ICI haverá de construir uma base 

sólida de arrecadação que permita à tesouraria 

honrar todos os seus compromissos financeiros. 

Tem sido boa a resposta da comunidade aos 

apelos do Conselho com relação à atualização 

das contribuições, com ênfase nas contribuições 

nominais. Tais contribuições possibilitam à 

tesouraria um planejamento melhor das finanças 

da Igreja.  Se você tem interesse em tornar-se 

um contribuinte nominal, basta colocar o nome 

no envelope amarelo, procurando contribuir 

com a mesma quantia mês a mês.   Deixemo-

nos guiar pela afirmação bíblica: o que 

contribui, faça-o com liberalidade! 

 

CRIANÇAS NO CULTO DA NOITE - O 

Mistério de amor e cuidado, o Deus a quem 

chamamos Pai, uma vez mais manifestou sua 

graça providente enviando-nos a querida irmã 

Lêda Maya para somar forças no trabalho com 

as crianças da Igreja no culto da noite.  Agora é 

hora de respondermos a esse amor tão grande 

trazendo nossas crianças para o culto.  Lêda está 

muito animada, planejando, com a assessoria de 

nossa maravilhosa Ângela Amaral, atividades 

teatrais e musicais que certamente encantarão as 

nossas crianças.  Bendito seja Deus! 

 

CIDADANIA ITALIANA – Nossos parabéns a 

Anna Paula Florenzano de Almeida, esposa do 

nosso pastor, pela conquista da dupla cidadania.  

Este título também se estende a sua filhinha 

Anna Luz, nossa brasileirinha italiana.  

 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS 

BOLSAS DO ENCONTRO NO HOTEL 

SÃO MORITZ – A data do encontro já está 

marcada para os dias 15 a 17 de outubro. Anote 

em sua agenda. A partir de hoje estaremos 

vendendo os convites para o churrasco que 

acontecerá na casa da Cely no próximo dia 28 

de agosto, às 14:00h.  Este churrasco também 

será uma das festividades do aniversário da 

Igreja.  Compre o seu convite com Antonio, no 

culto da noite ao preço de R$ 15,00. As bebidas 

serão cobradas à parte. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO:  O Rev. Edson 

convoca o conselho de presbíteros e presbíteras 

da ICI para reunir-se amanhã às 20h, 

pontualmente. 

 

MEDITAÇÃO E CLASSE PAUL TILLICH - 

Amanhã o momento de meditação hesicaste, sob 

a direção de nossa irmã Graça, terá o seu início 

às 17:30h. Logo após, mais uma aula de 

teologia da classe Paul Tillich. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

09: Elmo Mendes, Laura Carijó Lucas; dia 10: 

Daniel Lobo de Oliveira Maciel, Pedro 

Camargo Roscio; dia 11: Carlos Sant’Anna; dia 

12: Pedro Telles Pinto, Céfas Augusto Araújo 

Dourado, Vera Maria Maranhão Carijó, Maria 

Angélica Marques Gouvêa; dia 13: Vera 

Penteado.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que a todos estenda as suas 

bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Tereza Brito. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h.

 


