
NOTAS IMPORTANTES 
 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã 

é dia de classe Paul Tillich  com  o 

estudo do livro O primeiro Natal: o que 

podemos aprender com o nascimento de 

Jesus, de Marcus J. Borg e Dominic 

Crossan, Editora Nova Fronteira. Nosso 

estudo começa pontualmente às 18:30h.  

 

CHÁ DO CREI – Foi um sucesso o 

chá em benefício do CREI. 

Agradecemos especialmente a Maria 

Amélia Araujo Lima por nos ceder o 

espaço para a realização do evento e 

também à coordenadora Zildete Queiroz 

pelos quitutes maravilhosos. Arrecadou-

se um total líquido de  :                                

. Bendito seja Deus! 

 

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS -  Na 

próxima 5ª. feira às 20:00h nos 

reuniremos para a celebração do dia 

nacional de ação de graças. Traga um 

visitante!  

 

ICI EM AÇÃO: Na próxima terça-feira 

o pastor Edson participará, como 

examinador, de uma banca para defesa 

de tese de doutorado na PUC-Rio. O 

título da tese: Teologia social do 

metodismo brasileiro: análise dos 

pressupostos históricos e teológicos do 

documento Credo Social. 

 

CONVITE À ICI E GRUPO DE 

PETRÓPOLIS -  Aos amigos e amigas 

da Igreja Cristão de Ipanema - Rio de 

Janeiro e Núcleo Petrópolis - Temos o 

prazer de  convidar para a solenidade  

de entrega do PRÊMIO ALCEU 

AMOROSO LIMA  – DIREITOS  

HUMANOS 2011 ao   Padre Ricardo 

Resende e Post Mortem:   Zilda Arns, 

Maria do Espírito Santo Silva e José 

Claudio Ribeiro da Silva. Quarta-feira 

próxima, 23 de novembro, às 18h, no 

auditório da Universidade Candido 

Mendes, à rua da Assembléia, 10, 

42.andar.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

– hoje: Eliezer Leal; dia 21: Everaldo 

Vieira Junior; dia 22: Anderson 

Amaral; dia 26: Liriam Esteves 

Ludovino, Tiago de Mello e Souza 

Andrade, Maria Helena de Oliveira 

Bertola.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

 

ACOLHENDO O ADVENTO - O 

CONIC convida a todas as igrejas 

cristãs para a celebração da chegada do 

Advento, na próxima sexta-feira, dia 25 

de novembro, às 10:00h, aos pés do 

monumento do Cristo Redentor, que 

este ano completou 80 anos de 

existência. O Rev. Sergio, nosso 

representante no CONIC tem 

informações sobre a gratuidade no 

bondinho. Tels: 3902-1403 (Res), 3172-

3903 (trab); celular: 8084-5386. 

 

AINDA O ADVENTO –  O próximo 

domingo será o Primeiro  do Advento.  

Vamos celebrar juntos pela manhã e à 

noite a chegada deste belíssimo tempo 

de espera pelo Natal de Jesus.  Após o 

culto da noite, será lançado o livro 

Numa só existência, mil possíveis em 

mim,  do jovem teólogo Clayton Rêgo.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 

manhã: Lya; noite: Rute; Próximo 

domingo: manhã: Teresa; noite: 

Eliezer. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO 

– Por favor, desligue o celular antes 

mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES– Ocorrem 

todos os domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


