
NOTAS IMPORTANTES 

LANÇAMENTO I – Hoje, no culto da manhã, a 

teóloga  Maria Clara Luchetti Bingemer, da PUC-

Rio,  trará a mensagem tendo como assunto o 

título de seu mais recente livro  O mistério do 

mundo: paixão por Deus em tempos de 

descrença.  Logo após o culto, nossa querida 

teóloga poderá autografar o livro publicado pela 

Editora Rocco.  

LANÇAMENTO II - Amanhã, dia 07 de outubro, 

teremos o lançamento e diálogo do livro O rosto 

ecumênico de Deus: reflexões sobre ecumenismo 

e paz, com a presença dos autores Claudio 

Ribeiro e Magali Cunha.  A profa. Maria Clara e 

o Pastor Edson estarão à frente do diálogo sobre 

a temática ecumênica nesta especial Classe Paul 

Tillich desta segunda-feira, as 18:30 h. 

LANÇAMENTO III - No próximo domingo, 13 de 

outubro, após o culto da noite estamos 

convidados para o lançamento do CD de 

louvores da nossa querida Miriam Guimarães.  

Participe!  

NOTA DE FALECIMENTO - Faleceu na 

madrugada da última terça-feira, dia 1 de 

outubro, o Rev. Carlos Alberto Chaves 

Fernandes.  Formado no Seminário Batista do 

Sul do Brasil, Beto, como era carinhosamente 

chamado, foi durante longo tempo pastor da 

Igreja Presbiteriana da Tijuca. Transferiu-se 

posteriormente para a Igreja Presbiteriana de 

Copacabana onde permaneceu por mais de 10 

anos. Ultimamente pastoreava a Paróquia São 

Francisco de Assis da Igreja Anglicana, ligada a 

Diocese do Recife.  Um excelente pregador, 

estudioso autodidata, transitava com facilidade 

do texto bíblico grego à Niestsche e Feuerbach. 

Um grande pastor amigo, um grande amigo 

pastor.  Assim foi Beto.  A Elke, os filhos e a 

comunidade do Rev. Carlos Alberto, o abraço 

carinhoso e amoroso da Igreja Cristã de 

Ipanema.  

 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ -         

O absurdo da fé  será o tema do encontro da ICI 

no Hotel São Moritz entre os dias 25 e 27 de 

outubro.  Nosso Pastor Jonas Rezende nos 

assessorará nesta linda empreitada. Você não 

pode perder!  As inscrições serão efetuadas 

diretamente com Rodolfo na Agência São 

Moritz, pelo telefone: 2239-4445. Os preços: 

Inscrição: 30,00 por pessoa.  Hospedagem:  R$ 

420,00 (adulto sozinho no quarto de solteiro); 

R$ 320,00 cada adulto no quarto duplo (2 

adultos no mesmo quarto), R$ 290,00 cada 

adulto no quarto triplo ou quádruplo (3 ou 4 

adultos no mesmo quarto).  Cortesia de duas 

crianças até 12 anos no mesmo quarto de dois 

adultos pagantes.  Forma de pagamento: 03 x 

iguais (setembro, outubro e novembro). As 

inscrições serão pagas juntamente com os 

valores dos quartos. Criança não paga inscrição. 

Comunicamos que alugamos um micro-ônibus e 

o valor por pessoa será de R$ 65,00.  As 

inscrições e o pagamento do ônibus devem ser 

feitas com a Rute no culto da noite e pela 

manhã com o diácono que estiver de plantão.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 03:10: 

Maria Araci Bortoletto; hoje: Ana Lucia Vieira de 

Souza; dia 07: Luís Gustavo Wagner Gomes; dia 

08: Gustavo Winograd; dia 09: Carolina Clark 

Florentino; dia 09: Ricardo Florentino Miguez de 

Mello; dia 11: Angela Cristina Storino Penteado, 

Nicholas Tomazetto Marchon; dia 12: Frederico 

Araujo Lima Duque Estrada, Valéria Macedo 

Teles.   

REUNIÃO DA DIACONIA - O coordenador Dimas 

Ribeiro da Costa, convoca a junta diaconal para 

reunir-se no próximo domingo,  às 17:30h, aqui 

na Igreja Cristã de Ipanema.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 

Alouysio; Próximo domingo: manhã: Izabel; 

noite: Marcelo. 


