
NOTAS IMPORTANTES 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO CONSELHO -  

Ouvir e apreciar o relatório das atividades do 

diaconato da Igreja Cristã de Ipanema,  

apresentado pelo coordenador  Dimas Ribeiro 

da Costa. O Conselho ouviu também o relatório 

das atividades da Igreja no Vidigal, apresentado 

pelo pastor Leonardo, pelo seminarista 

Roberval Rubens Silva e pelo diácono José 

Alouysio Chaves.   O Conselho acolheu pedido 

do casal Angela do Nascimento Carvalho e 

George Paiva Costa Filho, concedendo-lhes 

carta de transferência para a Igreja 

Presbiteriana do Recreio, por questões de 

mobilidade urbana. Em carta emocionada  

dirigida ao Conselho, a irmã Angela  relatou a 

importância que a ICI teve na formação de sua 

família e a  gratidão que têm pela presença da 

nossa comunidade em suas vidas.  O Conselho 

resolveu encomendar dois orçamentos para a 

reforma do banheiro da secretaria da Igreja.  O 

conselho tomou conhecimento da presença de 

dois novos componentes da educação infantil 

da Igreja:  Samuel P’Adua e Adriana e que a 

equipe da escola dominical infantil estará 

reunida brevemente para traçar novas 

estratégias  para este campo tão importante na 

vida da Igreja.  A próxima reunião do Conselho 

será no dia 04 de agosto. 

CLASSE PAUL TILLICH ESPECIAL –  Os próximos 

quatro encontros da classe Paul Tillich serão 

dedicados a um curso de iniciação à Cabala para 

cristãos.  O prof. Kadu Santoro estará à frente 

das aulas. Os alunos que quiserem se inscrever 

podem fazê-lo amanhã, antes das 18:30, 

horário que começam as aulas.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO - No dia 24 de junho 

acontecerá reunião de oração na casa da Tia 

Eunice. É a última terça-feira do mês. Anote em 

sua agenda! 

UM HOMEM TORTURADO: NOS PASSOS DE FREI 

TITO - As jornalistas Leneide Duarte-Plon  e Clarisse 

Meireles estarão conosco  na classe Paul Tillich 

especial do dia 14 de julho, logo após a Copa do 

Mundo.  Ambas falarão do livro que escreveram 

sobre a vida de Frei Tito de Alencar, publicado 

recentemente pela Editora Civilização Brasileira.  

Estará conosco também o sociólogo Ivo Lebauspin, 

que conviveu de perto com Frei Tito no mosteiro 

dos dominicanos em São Paulo.  Anote em sua 

agenda: 14 de julho, às 18:30h. 

ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ -  Eis o tema 

do próximo encontro da ICI no Hotel São Moritz: 

No essencial, unidade; nas diferenças, liberdade e 

em ambas as coisas, o amor. 

MINI CONCERTOS NA Igreja Cristã de Ipanema – 

Hoje às 18:00h teremos uma nova edição do 

projeto Mini-concertos na ICI, com a apresentação 

do Duo Violas in Vias formado por  Rigoberto 

Moraes - violoncelo e Samuel D’Padua – violão. 

Repertório: Obras de Bach, Ernesto Nazareth, Villa-

lobos, Pixinguinha, Tom Jobim e Astor Piazzolla.    

Imperdível!  

MEDITAÇÃO CRISTÃ - O grupo de meditação cristã 

se reúne amanhã às 20h, pontualmente, logo após 

a classe Paul Tillich, na dupla coordenação do 

diácono Alouysio e o teólogo Alessandro Akil.  

RECESSO DO Centro de Recuperação Infantil – 

Desde o dia 12 nossa creche entrou em recesso 

devendo retornar no dia 24.  A secretaria da ICI 

funcionará normalmente, exceto nos dias de 

feriados decretados por ocasião da Copa.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Vera Gilda 

de Azevedo Araújo, dia 16: Pietro de Loester 

Bertola Gonçalves; dia 18: Tomaz Martinez 

Pinheiro; dia 19: Laila Rocha Grimaldi Rizzo; dia 20: 

Pastor Edson Fernando de Almeida; dia 21: Miriam 

Rodrigues Pereira Roxo.                 Parabéns a todos.



 


