
NOTAS IMPORTANTES 

ESPAÇO CREI: Após  nossa última reunião do 

Conselho Consultivo, realizada no dia 24 de junho de 

2013, trazemos breves notícias sobre nosso CREI. A  

situação financeira continua delicada e inspira 

cuidados. Voltaremos em breve com a campanha 

“Amigos do CREI”, uma maneira de aumentarmos o 

número de contribuintes e mantenedores da 

instituição. Se você tem um amigo ou familiar que 

queira nos ajudar entre em contato conosco através 

da Igreja ou do próprio Crei.   Nossa situação 

atualmente: Cada criança custa em média para 

nossa instituição R$ 490,00. Há poucos anos cada 

criança gerava uma despesa em torno de R$ 350,00. 

Um aumento significativo em pouco tempo! Nosso 

déficit mensal  atual é de R$ 1.910,21.Contamos 

com a ajuda de todos para esse reerguimento de 

nosso CREI. Aguardem mais notícias nos boletins das 

próximas semanas!  

UM  OUTRO ENVELHECER É POSSÍVEL -  É o tema da 

palestra que a socióloga Lucia Ribeiro nos trará na 

manhã deste domingo.  Exemplares do livro Um 

outro envelhecer é possível, organizado por nossa 

palestrante,   poderão ser adquiridos após o culto da 

manhã.  À Lucia Ribeiro, o abraço amigo e 

agradecido da Igreja Cristã de Ipanema.  

MINI CONCERTO NA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA -  

Em virtude do jogo do Brasil nesta noite no 

maracanã, o mini concerto com a presença da 

pianista Claudia Feitosa  e do contra baixista 

venezuelano Manuel Mijares   foi transferido para o 

próximo domingo às 18:00h.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO –  A reunião de oração será 

excepcionalmente na próxima quinta-feira, dia 4 de 

julho, às  15:00h na casa da Eunice Simões, rua 

Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – Copacabana. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 30: Edith 

Emerick Marchon; dia 01.07: Pedro Temporal Carijó, 

Bruno Florentino Miguez de Mello; dia 03: Luisa 

Mello Mattos 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 a todos estenda 

as suas bênçãos. 

O ABSURDO DA FÉ – É o titulo da palestra a ser 

proferida pelo Rev. Jonas Rezende  no dia 17 de 

julho,  às 19:30h,  no auditório da Livraria Travessa 

do Leblon (Shoppin Leblon).  Estamos todos 

convidados. 

NOTA DE FALECIMENTO –   No ultimo dia 18 nossa 

congregação em Petrópolis perdeu um grande amigo 

e irmão, Sergio Barbosa.  Queridíssimo de todos, 

exemplo de dedicação e serviço ao Reino de Deus, 

nosso querido Sergio deixa-nos um  maravilhoso 

legado de amor.  Lembraremos sempre de seu 

sorriso farto, de sua palavra encorajadora, de sua 

presença sempre inspiradora.  A Igreja Cristã de 

Ipanema solidariza-se com os nossos irmãos e irmãs 

de Petrópolis neste momento de saudade e dor e 

roga ao Pai as mais ricas bênçãos sobre os familiares 

do nosso querido Serginho.  Precisosa é aos olhos do 

Senhor  a morte dos seus santos. 

AMANHÃ É DIA DE CLASSE PAUL TILLICH -  Sempre 

às 18:30h, pontualmente. Em foco a segunda parte 

do livro  Deus a procura do homem, do teólogo e 

filósofo judeu Abraham Heschel. 

VISITARAM A IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA NO 

ULTIMO DOMINGO:  Agradecemos a presença dos 

visitantes deste domingo e do domingo passado.  

Que Deus os ilumine a abençoe ricamente! 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: 

Eliezer; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 


