NOTAS IMPORTANTES
CULTO DA NOITE - Com a ausência do Brasil na
final de hoje no Maracanã, está mantido o nosso
culto da noite. Aos torcedores e torcedoras
argentinos, alemães e de tantos outros países do
mundo, o abraço verde amarelo da Igreja Cristã de
Ipanema. Nosso time não chegou lá, mas o afeto e
a hospitalidade do povo brasileiro tornou-se mais
que campeão!
NO ESSENCIAL, UNIDADE; NAS DIFERENÇAS,
LIBERDADE; EM AMBOS, O AMOR – Eis o tema do
próximo encontro da Igreja Cristã de Ipanema no
Hotel São Moritz, entre os dias 29 e 31 de agosto. O
valor da inscrição é de R$ 30.00 (trinta reais). Valor
da hospedagem:
R$ 460,00 (adulto sozinho no quarto de solteiro).
R$ 350,00 cada adulto no quarto duplo (2 adultos
no mesmo quarto).
R$ 320,00 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 (julho, agosto e
setembro).
As reservas devem ser feitas com Rodolfo através
do telefone 2239-4445. Quem quiser efetuar o
pagamento na própria Igreja, poderá fazê-lo com a
secretária da ICI, Rute Perandini.
Havendo
interesse, alugaremos um micro ônibus de 30
lugares. O aluguel do ônibus é R$ 1.800,00,
montante que será dividido entre as pessoas
interessadas. Por isso pedimos que os interessados
se manifestem o mais rápido possível, porque
temos que dar um sinal no valor de 30% do valor
do aluguel do veículo.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - A reunião de oração da
próxima quarta-feira, dia 16 será na residência de
Angela Amaral, rua Cupertino Durão, 219 apto
1502-Bl. A – Leblon. Participem!
COMPASSIO: TEOLOGIA AREJADA E PRÁTICA
PASTORAL COMPROMETIDA - O Pastor Edson criou
e tem coordenado um curso de teologia pastoral
oferecido a pastor(a)s, estudantes de teologia,
leigo(a)s. Já foram oferecidos dois módulos. O
terceiro, cujo início será no último sábado de julho,
terá como tema “os velhos e novos jeitos de ser

igreja: ainda somos os mesmos e vivemos como
nossos pais? “. Detalhes do curso no mural da ICI.
Maiores informações com o seminarista Roberval.
UM HOMEM TORTURADO: NOS PASSOS DE FREI
TITO - As jornalistas Leneide Duarte-Plon e Clarisse
Meireles estarão conosco na classe Paul Tillich
especial amanhã, dia 14 de julho às 18:30h. Ambas
falarão do livro que escreveram sobre a vida de Frei
Tito de Alencar, publicado recentemente pela
Editora Civilização Brasileira. Estará conosco
também, participando do debate, o sociólogo Ivo
Lesbaupin, que conviveu de perto com Frei Tito no
mosteiro dos dominicanos em São Paulo.
Convidamos nossos irmãos e irmãs da paróquia
luterana Bom Samaritano e também da Paróquida
católica N. S. da Paz para estarem conosco na noite
de amanhã. Venha, participe, traga um convidado.
SAÚDE E ESPIRITUALIDADE - É o tema do curso
coordenado pelo Pastor Bruno, que tem como
objetivo traçar aproximações e afinidades entre o
mundo da saúde e a dinâmica da espiritualidade. O
primeiro módulo terá inicio no próximo sábado.
Informações com o próprio Bruno.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Guilherme
Marchon; dia 14: Renato R. Bello; dia 17: Isabel
Vianna Rosalba, Ana Beatriz Caldana Martins
Pedro; dia 19: Camila de Andrade Bianchi, Anthony
Araújo Lima Hood.
Parabéns a todos os
aniversariantes.
ICI EM AÇÃO - O Pastor Edson participa nesta
semana do 27º Congresso Internacional da SOTER
(Sociedade de Teologia e Ciências da Religião), na
cidade de Belo Horizonte. O evento terá como
tema: Espiritualidades e Dinâmicas Sociais:
Mémoria – Prospectivas.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; Próximo
domingo: manhã: Samira; noite: Rute.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às
10:30h e 19:00h.

