
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
 

POSSE DA JUNTA DIACONAL E DO CONSELHO DA ICI - Hoje, no culto da noite, serão ordenados e 

empossados os seguintes diáconos e diaconisas da Igreja Cristã de Ipanema:  Bruno de Souza Lira da Silva, 

Eliezer Luiz dos Santos Leal, Isabel Christina de Alcântara Figueiredo Pimenta,  Lya Costa da Silva, Liliane 

Viana Alves de Souza, Mariana Henrique Gomes Pinto, Mariana Meyer Coelho, Marcelo Alan de Oliveira 

Pinto, Paulo Edson Alves de Souza Junior, Rute Perandini, Samira Farid Ismail, Teresa Pereira e Wania 

Dias Carvalho. Como parte do rito de ordenação, nossa querida diaconisa Rosa Dulce receberá uma 

homenagem da ICI pelo exemplo que tem sido para todos nós de dedicação, amor  e serviço. Louvado seja 

Deus por vida tão preciosa!   

 

POSSE DO CONSELHO DA ICI  - No próximo domingo, no culto da noite, será empossado o novo 

Conselho da ICI. Na  mesma ocasião a Igreja Cristã de Ipanema concederá o título de Presbítero honorário ao 

irmão Jether Pereira Ramalho. Será noite de festa e luz!  

 

CONSELHO MUNDIAL DE IGREJAS E JUVENTUDE  - Genebra, terça-feira, 8 de julho de 2008 

(ALC) - O Conselho Mundial de Igrejas (CMI) acolherá cinco jovens, de 18 a 30 anos, para trabalharem 

como bolsistas de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010 em seus escritórios em Genebra. Os bolsistas 

contribuem com valiosas experiências ao CMI e, ao mesmo tempo, passam por vários módulos de 

aprendizagem ecumênica. Em Genebra, bolsistas desempenham funções em cooperação com o pessoal de 

programas específicos e sob a supervisão de um tutor pessoal. A expectativa é de que, durante a estada em 

Genebra, cada bolsista elabore um projeto ecumênico para ser executado em seu meio de origem a partir de 

fevereiro de 2010. O CMI receberá as inscrições até 15 de setembro. Como a capacidade de comunicar-se 

em inglês é um dos requisitos para a disputa das vagas, as solicitações devem vir escritas em inglês. 

Maiores informações  sobre o programa de bolsistas do CMI podem ser obtidas através do endereço: 

http://www.oikoumene.org/?ide=3187&L=4  

 

CLASSE PAUL TILLICH –  Nesta próxima terça-feira o grupo continuará seus estudos no tópico Os 

evangelhos, do livro  A Bíblia, de Karen Armstrong.  

 

LEONARDO BOFF -  Foi  um momento de eternidade  a presença e palavra do teólogo Leonardo Boff  na 

ICI, no domingo próximo passado. O belíssimo trabalho  da junta diaconal tornou possível que quase 

duzentas pessoas se acomodassem num templo que comporta pouco mais de cem pessoas.  Nosso 

agradecimento especial ao irmão Jether Ramalho que fez com que Leonardo abrisse um espaço em  sua 

movimentada agenda.  Nosso querido teólogo católico agradeceu a profunda demonstração de carinho e amor 

da ICI com as seguintes palavras,  enviadas por  e-mail: “Edson, obrigado pelo dia de ontem. Foi uma 

verdadeira consagração” .  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA -  hoje: Guilherme Marchon; dia 14: Renato R. Bello; dia 17: Ana 

Beatriz Caldana Martins Pedro; dia 19: Camila de Andrade Bianchi.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 28.10-19
a
, Salmo 

139.1-12, 23-24, Romanos 8.12-25, Mateus 13.24-30, 36-43. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira e Teresa; noite: Bruno; Próximo domingo: manhã: Isabel; 

noite: Liliane e Paulo Edson. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

http://www.oikoumene.org/?ide=3187&L=4

