
                                                                           NOTAS IMPORTANTES 

REVERENDO JONAS REZENDE E SERGIO DUARTE -  

Nossos pastores  Jonas Rezende e Sergio Duarte 

acabam de escrever um belíssimo livro cujo 

conteúdo conheceremos no culto desta manhã. 

Que Deus os ilumine e abençoe! 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA EM PETRÓPOLIS -  

Depois de um longo período nosso grupo de 

Petrópolis reunir-se-á no próximo domingo para a 

escuta  da Palavra e celebração da mesa eucarística. 

Será também momento de lembrança amorosa e 

grata do querido irmão e amigo Sergio Barbosa.  Se 

alguém tiver interesse em participar desta reunião 

deve procurar o Pastor Edson. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da 

próxima quarta-feira será na casa de Eunice Simões. 

R. Francisco Otaviano,23/201 – Bl. 1 – Copacabana.   

LANÇAMENTO DE LIVRO - Rute Gusmão, filha da 

nossa pastora Leni, estará lançando o livro de 

poesias Moldura da Pele, na próxima quarta feira, a 

partir das 18:00h, na Livraria do Museu da 

República, R.do Catete, 153–( Metrô Catete).  

PARABÉNS AO CORO DA ICI -  No último domingo 

tivemos oportunidade de assistir uma apresentação 

primorosa do coral Myrza Wanderley. Foi 

emocionante. Bendito seja Deus por estas 

maravilhosas vozes! Obrigado Bianca! 

ICI EM AÇÃO -  O Pastor Edson participa de um 

Congresso de Mística e Literatura no Seminário da 

Floresta, em Juiz de Fora. O evento começa hoje e 

termina na terça-feira.  

PROJETO CESTA BÁSICA – Em virtude do feriado de 
7 setembro e festejos do dia da Pátria, estamos  
transferindo a entrega das cestas básicas para o 2º 
sábado, dia 14 de setembro. Ainda faltam alguns 
itens como: feijão, macarrão, café, óleo, atum ou 
sardinha, extrato de tomate, aveia, leite em pó e 
biscoitos.  Estamos aguardando a sua doação. 

PRÁTICAS NARRATIVAS - Confira no mural o 

interessante evento sobre Práticas Narrativas que 

acontecerá na PUC-Rio no dia 17 de setembro. 

Monica Guimarães, filha da nossa querida Miriam 

Guimarães, é uma das organizadoras deste evento 

que terá como palestrante principal o australiano 

David Denborough, especialista em Práticas 

Narrativas Coletivas. 

ALMOÇO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DA 
ICI – Hoje, logo após o culto da manhã, teremos o 
tradicional almoço do aniversário da Igreja  cuja 
renda será em benefício do CREI.   

ENCONTRO EM SÃO MORITZ – Será entre os dias  

25 a 27 de outubro. Nosso planejamento começa 

pela escolha do tema do encontro: Sobre o que 

você deseja refletir? Participe. Procure um dos 

diáconos ou envie sua sugestão para 

icirio@uol.com.br  

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A 
Presidente do Conselho Consultivo do CREI, Vera 
Gilda de Azevedo Araújo convoca os membros do 
Conselho para uma reunião amanhã, às 18:00h 
pontualmente.  

VISITANTES – No domingo passado recebemos a 
visita dos seguintes irmãos: Karen Gabrielle de 
Araujo, Renato B. de Araujo, Maria José do 
Nascimento Paula e Pedro Paulo Alves Bugarim. 
Agradecemos a visita e esperamos que retornem.  

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ -  
Amanhã é dia de classe Paul Tillich, às 18:30h. Logo 
a seguir Alessandro Akil conduz o grupo de 
meditação  cristã.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 02.09 – Igor 

Pires dos Santos Vaz; dia 03: Cláudia Romano de 

Sant’Anna; dia 03: Enrico Clark Florentino; dia 04: 

Isadora Elias Vazquez da Fonseca; dia 06: Ana Mara 

Gontijo Miguez; dia 07: Viviane Nunes Araujo Lima.  

A ICI parabeniza os aniversariantes  e pede a Deus 

que a todos estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 
Eliezer; Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: 
Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 
10:30h e 19:00h. 


