NOTAS IMPORTANTES
CULTO IN MEMORIAN - Na madrugada do último domingo,
dia 29 de setembro, partiu para o coração do Pai de infinito
amor nosso irmão querido, Carlos Roxo, esposo de Miriam
Roxo, pai de Solange Roxo. Dotado de brilhante memória e
incomum inteligência, faleceu aos 93 anos. Perseverou na
existência até o último segundo e cercado de amor e
cuidado foi para o coração dAquele em quem somos e
existimos verdadeiramente. Quer vivamos, quer morramos,
somos do Senhor! Na manhã deste domingo, elevamos aos
céus um canto de gratidão a Deus pela vida de Carlos
Alfredo de Oliveira Roxo. À esposa Miriam Rodrigues Pereira
Roxo, aos filhos Solange e Roberto e todos os familiares e
amigos o abraço amoroso e amigo da Igreja Cristã de
Ipanema.
LANÇAMENTO DO CD DE LOUVORES – Hoje após o culto da
noite estamos convidados para o lançamento do CD da
nossa querida Miriam Guimarães. Trata-se de um lindo e
delicado trabalho que encantará a todos e todas. A presença
de Miriam conosco tem sido uma bênção. Sua parceria com
Lenita na condução das reuniões de oração na casa da Tia
Eunice tem sido abençoadora. O trabalho de ornamentação
do templo também tem sido outra atividade pela qual
Miriam tem revelado a sua grande sensibilidade estética.
Mirinha querida, receba o abraço desta comunidade que
muito te ama. Parabéns!
NASCEU LAILA - Filha do querido irmão Marcus Reis Pinheiro
e Flavia Hasky, nasceu no último dia 7 de outubro a
pequena Laila Hasky Pinheiro. Veio para trazer luz e amor
aos seus familiares e a todos nós. Ao casal Marcus e Flavia o
abraço cheio de carinho e dengo da ICI.
REUNIÃO DO CONSELHO – O Rev. Edson convoca @s
presbíter@s para a reunião do Conselho amanhã às 20:00hs.
Na pauta, entre outros assuntos, os próximos passos da
Congregação da Igreja Cristã de Ipanema no Vidigal.
CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A presidente Vera Gilda
convoca os membros do Conselho consultivo do Centro de
Recuperação Infantil para reunirem-se amanhã, dia 14, às
18:30 h, pontualmente.
MEDITAÇÃO HESICASTA - Amanhã é dia de meditação!
Sob a orientação de Graça Ivo, o grupo de meditação
hesicasta reunir-se-á, às 17:3Oh aqui na Igreja Cristã de
Ipanema. Convide um amig@. Ofereça esse presente de
uma vida mais inteira, mais plena, mais feliz!

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã, em virtude das reuniões do
Conselho do CREI e da ICI não teremos a Classe Paul Tillich,
que retorna na próxima segunda-feira, para refletir sobre o
primeiro capítulo do livro de Jean Yves Leloup: Deus não
existe, mas eu rezo para Ele todos os dias.
AGRADECIMENTO – O CREI agradece a D. Lieselotte Ornellas
por mais uma doação.
ENCONTRO: ESTÁ CHEGANDO A HORA ! - A partir de hoje
um pequeno recorte do livro de Paul Tillich A dinâmica da
fé, começará a ser distribuído aos participantes, a fim de que
nos aqueçamos para um diálogo frutífero e edificante sobre
o tema do encontro. Faça a sua inscrição imediatamente. Ela
pode ser efetuada 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: 02 x
iguais (outubro e novembro). Aqueles que quiserem efetuar
o pagamento na Igreja poderão fazê-lo a noite com a
Rutinha. Alugamos um micro-ônibus. O valor do transporte
será de R$ 65,00 por pessoa. As inscrições e o pagamento
do ônibus devem ser feitas com a Rutinha no culto da noite
e pela manhã com o diácono que estiver de plantão.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 14: Teresa da Silva
Brito; dia 16: Raquel Telles Pinto; dia 17: Giseli Vidal da
Trindade Amorim, Mariana Siqueira Burlamaqui; dia 19:
Carolina de Souza Rosa, Lucia da Silva e Sousa. A ICI
parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes
estenda as suas bênçãos.
REUNIÃO DA DIACONIA - O coordenador Dimas Ribeiro da
Costa, convoca a junta diaconal para reunir-se no hoje às
17:30h, aqui na Igreja Cristã de Ipanema. A pauta da
reunião foi enviada de antemão a todos os participantes. É
imprescindível a presença de tod@s !
CHÁ EM BENEFÍCIO DO CREI – O chá em beneficio do CREI
será no dia 7 de novembro, às 15:00 na Av. Delfim Moreira,
662 – Leblon. Os convites já estão à venda por R$ 35,00.
Adquira o seu.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Marcelo:
Próximo domingo: manhã: Samira; noite: Rute.

