NOTAS IMPORTANTES
COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA ICI – Com
direito a bolo e salgadinhos após o culto da noite,
estaremos comemorando hoje os 51 anos de vida
da Igreja Cristã de Ipanema. Queres participar?
Vem celebrar conosco no culto da noite. Se
quiseres trazer um prato de salgados, também será
muito bom, pois deixará nossa mesa mais rica e
bonita. Todos e todas estamos convidados e
convidadas.
CORO DA ICI - hoje é dia de apresentação especial
do Coro Myrza Wanderley. O grupo preparou-se
com muito carinho para o culto desta noite.
Louvado seja Deus por estas vozes maravilhosas,
por este ministério. Saúde e vida para o nosso
coro, sempre!
NOVOS MEMBROS – Estaremos recebendo hoje,
no culto da noite, o)s seguintes novo(a)s membros:
Natalia Levy, Sergio Solle de Figueiredo, Fabricio
Zavarise Correia, Anne Kelly Silva Prado, Sabrina
Alvernaz Silva Cabral e Thelmo de Miranda Cabral
Alvernaz. Gerli de Araújo Goldfarb e Sebastião
Cunha, do rol dos membros afetivos, também
tornam-se membros efetivos a partir de agora.
Quão maravilhoso é vermos esta grande roda da
vida no laço amoroso e amigo de Jesus de Nazaré ir
aumentado a cada dia. Sejam super bem vindos e
bem vindas. Que tragam fôlego renovado à nossa
caminhada!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Alejandro
Gabriel Paez; dia 29: Maria Consuelo de Melo Silva,
Luciana Mano de Andrade; dia 31: Theo Wagner
Marchon, Fernanda Maia Miguez de Mello. A ICI
parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que
lhes estenda as suas bênçãos.
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 no dia 02 de setembro,
às 18:00h pontualmente. Ou seja, na segunda-feira
da semana que vem.
ALMOÇO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DA
ICI – No próximo domingo às 12:00h teremos um
grande almoço em comemoração ao 51º
aniversário da ICI. Os convites já estão à venda
com a Vilma e Lenita ao preço de R$ 30,00,
lembrando que a renda será toda em benefício do
Centro de Recuperação Infantil.

VISITANTES – No domingo passado recebemos
preciosos presentes do Pai, a presença do(a)s
seguintes visitantes: Julia Anjos da Silva Oliveira,
Mauricio Gonçalves de Araújo, Mirian Barbosa
Cordeiro, Brunutieri Nacif Gomes, Ernestine Helena
Campêllo Egger, Antônio J. B. Caselli.
A todos e
todas as nossas boníssimas vindas!
CLASSE PAUL TILLICH – Agradecidos ao Rev. Jonas
Rezende por sua preciosa presença e palavra no
último encontro da classe Paul Tillich.
Retomaremos na aula de amanhã o estudo da
terceira e última parte do livro “Deus a procura do
homem”, do rabino e filósofo da religião Abrahan J.
Heschel.
CRIANÇAS DA ICI - A meninada/molecada da ICI
reuniu-se ontem nas dependências da Igreja para
uma tarde artística. Pintaram e desenharam os
elementos que comporão a apresentação de Natal
que farão no final do ano. Um delicioso lanche foi
preparado pela Angela ao animado grupo. Visite e
curta no Facebook as bagunças maravilhosas desta
turminha criativa.
REUNIÃO DO GRUPO DA ICI NO VIDIGAL – Hoje
pela manhã o Pastor Leonardo juntamente com o
seminarista Roberval e o diácono Alouysio estarão
à frente de mais um encontro da ICI na
comunidade do Vidigal, na residência da Sra.
Lindomar, que sempre recebe o grupo com muito
carinho.
PROJETO CESTA BÁSICA – No primeiro sábado de
setembro estaremos distribuindo as cestas básicas
e ainda faltam diversos itens: como: feijão,
macarrão, pó de café, óleo, atum ou sardinha,
extrato de tomate, aveia, leite em pó e biscoitos.
Estamos aguardando a sua doação.
Aproxima-se nosso encontro no Hotel São Moritz:
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
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite:
Alouysio; Próximo domingo: manhã: Lya; noite:
Eliezer.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Aos domingos às 10:30h e
19:00h.

