
Notas Importantes 
 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
Projeto Cesta Básica ...................................................................... 
Bazar Permanente da ICI.............................................................. 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
Pr. Samuel de Pádua e Alouysio Chaves 
Pr. Samuel de Pádua 
Ângela Amaral 

Se você deseja conhecer ou apoiar de modo específico os nossos projetos, procure pelos respectivos responsáveis  
ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação e doações serão sempre muito bem vindas! 

 

Celebrações dominicais  .......................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich .................................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã  .................................... 18h30 (4a feira) ........................ Líder: Alouysio Chaves  
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ......... 17h (domingo).......................... Regente: Bianca Malafaia 

 

ELEIÇÃO PARA PRESBÍTERO: O conselho da Igreja 
Cristã de Ipanema possui 3 vagas ociosas devido ao 
pedido de afastamento de alguns membros. Por conta 
deste fato, no mês de agosto teremos eleição para 
presbíteros visando o cumprimento do restante do 
mandato. Para tanto, o Conselho de Presbíteros 
cumpre o dever de dar ciência aos membros da 
comunidade no exercício de suas atribuições como 
órgão da Administração da ICI: 
I - Independente dos candidatos que venha a indicar, 
este conselho examinará também eventuais indicações 
de membros efetivos, feitos também por membros 
efetivos, para as vagas em aberto. 
II - As indicações devem ser feitas a qualquer membro 
do Conselho até o dia 31 de Julho de 2019, para análise 
dos nomes pelo Conselho de presbíteros. 
 

IN MEMORIAN: Na manhã deste  primeiro domingo 
de julho celebramos a memória de nosso amado 
irmão Elter Dias Maciel,  jardineiro de utopias, 
intelectual brilhante, um pioneiro ecumênico  nas 
palavas do teólogo Zwinglio Dias;  figura  apaixonante 
que deixou marcas profundas em nossa Igreja Cristã de 
Ipanema.   Celebramos também a vida de nosso querido 
irmão  Rev. Sebastião Cunha,  um poço de delicadezas,  
figura linda que há exatamente um ano  foi para o 
coração do Amoroso Deus de infinita bondade.  Ao 
Eterno e Misericordioso,  nossa profunda gratidão por 
vidas tão lindas e preciosas.  Saudade...  {Rev. Edson 
Fernando de Almeida} 
 

NASCEU O THEO: Esse fofo da 
foto é o Theo, nasceu na Alemanha, 
filho de Vicente e Julia e neto da 
Solange Roxo. Ele chegou trazendo 
muita à família e à nossa igreja. 
 

JULHO AMARELO: A campanha Julho Amarelo visa 
conscientizar sobre a importância da prevenção e 
tratamento das hepatites virais que nem sempre 
apresentam sintomas. Os bancos de sangue passaram a 
fazer testes de hepatite C a partir de 1993 apenas. 
Estima-se que 700 mil brasileiros tenham a doença. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã na nossa Classe 
Paul Tillich nosso pastor emérito, o Rev. Edson Fernando, 

ministrará uma aula especial Carl Jung: Psicologia e 
Religião. O curso Psicanálise e Religião com o professor 
Bruno Albuquerque terá seu último encontro na 2ª feira, 
dia 15. Horário: 18h30 às 20h. Aproveite!  
 

CREI • CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL: O 
Conselho Consultivo e Fiscal do CREI está convocado 
por sua presidente Eni Almada Mendes, para uma 
reunião, amanhã, 2ª feira, dia 08, às 18h30. 
 

ALMOÇO • CONVITE CORO MYRZA WANDERLEY: 

Todos são convidados para o almoço promovido pelo 

Coro Myrza Wanderley, no sábado 20.07, das 13h às 

17h. O menu, com buffet liberado, terá assinatura do 

Chef Jessé Bigois e os recursos arrecadados serão 

investidos na apresentação especial do aniversário da 

ICI, no dia 25 de agosto. O menu inclui bobó de 

camarão, frango ao molho de mostarda e mel, 

acompanhamentos, sobremesa e refil de mate e 

refrigerantes. Bebidas alcoólicas serão vendidas à parte. 

LOCAL: Casa da Cely – Rua Henrique Cavaleiro, 23, São 

Conrado. Convites individuais à venda por R$ 70,00 

com Ângela, Bianca, Célia e Wellington. Doações de 

ingredientes são bem vindas! 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 15º Domingo do Tempo Comum:  

Deuteronômio 30.9-14; Colossenses 16; Lucas 

10.25-37; Salmo 25.1-10 (cor litúrgica: verde) 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 07.07 Artur 

Neves Barbosa Trevisan, Julia Simões Danneman 10.07 

Vilma Hamacher 13.07 Guilherme Marchon. A todos e 

todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite não haverá 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Ângela Amaral 
noite Victor Santos 

Diaconia 
manhã Izabel Cristina 
noite Alberto 




