
NOTAS IMPORTANTES 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO –  Amanhã, às 

18:30h, continuamos nossos estudos do comentário 

de Jean Yves Leloup à oração do Pai Nosso.  A seguir, 

momento de meditação sob a orientação do diácono 

Alouysio Chaves.  

PLANEJAMENTO FINANCEIRO  – A resposta dos 

membros efetivos e afetivos da ICI ao desafio de 

atualizarem suas contribuições como resposta à carta 

do conselho no final do ano que passou, tem sido 

bastante positiva.  Aqueles que ainda não fizeram e 

queiram renovar seu compromisso, devem preencher 

a filipeta ao final da  carta  e depositar no pequeno 

gazofilácio à direita da entrada do templo. Aqueles e 

aquelas que preferirem  fazer sua contribuição via 

deposito bancário, devem identificar o  seu nome no 

depósito, ou colocar  o comprovante do depósito no 

envelope de contribuição recolhido pelos diáconos no 

momento do ofertório.  A conta da Igreja Cristã de 

Ipanema: Banco Bradesco, Ag. 213, conta corrente: 

58922-5, CNPJ: 30124747/0001-12 

LANÇAMENTO DE LIVRO NA ICI – Confira no mural o 

cartaz convite para o lançamento do livro Desejo e 

Mistério: olhares diversos sobre a sexualidade, 

organizado pela presidente do Centro Alceu Amoroso 

Lima para a Liberdade, Maria Helena Arrochellas, pela 

socióloga Lucia Ribeiro e pelo nosso Pastor Edson 

Fernando. O lançamento será aqui na ICI no dia 24 de 

fevereiro, uma  segunda feira do mês, às 19h. O 

teólogo católico Luís Corrêa Lima, professor da PUC-

Rio  e a socióloga  Lucia Ribeiro, do ISER assessoria,  

falarão sobre o tema da sexualidade seguido de 

debate.  Neste mesmo evento homenagearemos o 

grande teólogo João Batista Libânio, falecido no 

ultima dia 30 de janeiro.  A introdução do livro foi 

escrita pelo Pe. Libanio.  O lançamento acontecerá no 

espaço da classe Paul Tillich, no templo da ICI.  

Portanto, segunda-feira, 24 de fevereiro, às 19h, 

classe Paul Tillich especial: lançamento do livro Desejo 

e Mistério: olhares diversos sobre a sexualidade.  

CRIANÇAS DA ICI - Ângela e Anderson Amaral, 

acompanhados pelo  Pr. Bruno Oliveira estão à frente 

do trabalho com as crianças da ICI. Voluntários são 

muito bem vindos neste trabalho que, com  a graça de 

Deus, crescerá cada vez mais. Não desperdice seu 

talento, junte-se ao grupo!  

E-MAIL À ICI - Prezados irmãos, sou anglicano, mas 

sinto uma forte conexão com a tradição reformada. 

Apesar de não se declarar com tal, percebi que a ICI, 

salvo melhor juízo, segue esta orientação. Entretanto, 

ao contrário de 99,9% das comunidades reformadas 

no Brasil, vocês são ecumênicos, socialmente 

comprometidos e contemplativos! Achei fascinante 

ver entre as atividades da igreja, a meditação cristã e  

o estudo das obras de Tillich, tão execrado pelo 

fundamentalismo!  Saibam que vocês são um 

verdadeiro perfume de Cristo, do Cristo-amor, 

tolerância, aceitação no meio de tanto 

conservadorismo e sectarismo opressores. Se possível, 

gostaria de manter contato e aprofundar os laços de 

amizade com vocês.  Vocês tem conhecimento de 

alguma comunidade aqui em São Paulo que siga mais 

ou menos os mesmos princípios?  Um abraço 

fraternal. Em Cristo, Leandro. 

JUVENTUDE DA ICI -  A moçada da Igreja reuniu-se na 

ultima quinta-feira  para traçar o planejamento de 

suas atividades neste 2014. O  Pastor Bruno Oliveira 

substituirá o jovem Fabricio Zavarise Correia na 

coordenação do grupo. Louvado seja Deus pelo 

curto, mas riquíssimo período no qual Fabricio 

esteve à frente dos trabalhos. 

NOSSOS AGRADECIMENTOS - à Sra. Lidia Valansi pela 

doação de um Purificador de água para a cozinha do 

CREI. Será de muita utilidade ao CREI e também a 

Igreja.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17: Marisa da 

Silva e Sousa; dia 20: Maritza Dutra Motta, Elena 

Isabel Martins Pedro; dia 22: Vera Cristina Telles 

Pinto.  A ICI parabeniza as aniversariantes pedindo 

que Deus lhes estenda as suas bênçãos. 

VISITANTE – Agradecemos a presença da Sra. Elena 

Maria de Angelo Ribeiro no domingo passado. Que 

venha outras vezes.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: 

Dimas; Próximo domingo: manhã: Celso; noite: Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 10:30 e 19:00h. 



 

 


