
NOTAS IMPORTANTES 

 

CLASSE PAUL TILLICH E COMUNIDADE 

MUNDIAL PARA MEDITAÇÃO CRISTÃ -  Nossa 

classe Paul Tillich de amanhã será especial.  Está 

no Brasil, para participar dos eventos relativos à 

vinda do Papa Francisco, o monge beneditino 

canadense Dom Laurence Freeman.   Entre as 

atividades de Dom Laurence está uma visita 

ecumênica à Igreja Cristã de Ipanema,  onde 

falará  sobre o tema  A caverna do coração:  

onde somos um. A presença e palavra do grande 

líder da comunidade mundial para a meditação 

cristã dirigida à nossa Igreja acontecerá amanhã, 

às 18:30h, na classe Paul Tillich. Não perca!  

NOVOS MEMBROS DA IGREJA CRISTÃ DE 

IPANEMA -  Se você, além de membro afetivo 

quiser  tornar-se também membro efetivo da 

ICI,  é só procurar um dos diáconos de plantão.  

Em  agosto, mês dos 51 anos de vida da nossa 

comunidade, os novos membros efetivos serão 

recebidos. 

REUNIÃO COM A EQUIPE DA  EDUCAÇÃO 

INFANTIL  –  A equipe de educação infantil da ICI 

está convocada para reunir-se  hoje  às 17h. 

O ABSURDO DA FÉ – É o titulo da palestra a ser 

proferida pelo Rev. Jonas Rezende  na próxima 

quarta-feira, dia 17 de julho,  às 19:30h,  no 

auditório da Livraria Travessa do Leblon 

(Shopping Leblon) – Av. Afrânio de Melo Franco, 

290 – 2º piso, Lj. 205.  Estamos todos 

convidados. 

ICI NO VIDIGAL - Em virtude do grupo que se 

reúne na residência de D. Lindomar estar em 

Pedra de Guaratiba neste domingo a reunião foi 

transferida para uma outra data que será 

comunicada nos próximos boletins.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Renato 

R. Bello; dia 17: Isabel Vianna Rosalba, Ana 

Beatriz Caldana Martins Pedro; dia 19: Anthony 

Araújo Lima Hood, Camila de Andrade Bianchi; 

dia 20: Diego Antonio Ferreira Villa, Frederico 

Carlos Porto Vidal.  A ICI parabeniza a todos os 

aniversariantes pedindo sobre eles a sua 

bênção. 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL - Devido à 

situação financeira do CREI, voltaremos a 

concentrar nossas doações em itens de limpeza. 

Tratam-se dos itens mais caros que 

mensalmente são utilizados. Vejam a lista: 

Sabão em pó (o mais em conta), água sanitária 2 

lts, sabão em pedaço, sabão em pasta para 

cozinha, esponja dupla face para cozinha, 

desinfetante (2 litros) , papel higiênico, álcool 

líquido.  Essa é uma das maneiras diretas que 

teremos de diminuir os gastos de nossa creche. 

Contamos com a colaboração fiel de todos! 

RENDIMENTO DO BAZAR DO CREI – Até o 

momento a venda de artigos importados 

recebidos por doação gira em torno de R$ 

1.000,00.  Ainda restam vários  artigos a serem 

vendidos. Podem ser adquiridos com Angela, 

após os cultos matutino e vespertino.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Alouysio.  

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por favor, 

desligue o celular antes mesmo de entrar no 

templo. 


