
 

NOTAS IMPORTANTES 

ICI: 51 ANOS DE VIDA – Hoje, no culto da 

manhã, apresentação especial de Miriam 

Guimarães e Samuel Padua. No próximo 

domingo, teremos o sempre aguardado 

repertório do Coral Myrza Wanderley no culto da 

noite. Para finalizar o mês tão especial, o 

grande encontro no Hotel São Moritz, entre os 

dias 29 e 31 de agosto. 

ARTE NO TERRAÇO – A juventude da igreja 

convida a todos e todas que gostam de uma boa 

musica a curtir uma apresentação  especial do 

Bedan Jazz Trio. O evento gratuito terá como 

palco o terraço do CREI, com inicio marcado 

para as 19h desta quarta-feira, dia 20. Parabéns 

aos jovens pela  bonita iniciativa!  Nos vemos na 

quarta, no terraço do CREI. Imperdível! 

CLASSE PAUL TILLICH – Concluído o curso 

sobre a Cabala Cristã, ministrado pelo Prof. 

Kadu Santoro, teremos amanhã um convidado 

especial na classe Paul Tillich, o Rev Marcio 

Capelli, professor do Seminário Batista do Sul, 

doutorando em Teologia pela PUC-Rio, para 

falar sobre o tema: Teologia e literatura a 

partir da obra de José Saramago.  Venham, 

participem, tragam um convidado. 

ÁGUAS DO BATISMO – Neste domingo a 

jovem Alice Iglesias Croccia recebe as águas do 

Batismo pelas mãos do Rev. Jonas Rezende. 

Que Deus ilumine e abençoe Alice neste novo 

patamar da sua jornada e receba o abraço 

amigo da ICI. 

NO ESSENCIAL, UNIDADE; NAS DIFE-

RENÇAS, LIBERDADE; EM AMBOS, O AMOR 

– Eis o tema do 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). 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: 02 X iguais 

(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.   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. 

DIVERSIDADE RELIGIOSA E DIREITOS 

HUMANOS - Do ISER nos vem o seguinte 

convite: Oficinas Deliberativas Diversidade 

Religiosa e Direitos Humanos, das 9h às 17h, a 

ser realizada no dia 18 de agosta, na 

Unigranrio (R.Prof.José de Souza Herdy, 1160 -

Jardim 25 de Agosto,Duque de Caxias), no dia 

19 no ISER (R.do Russel, 76, 5º and.-

Glória,Rio) e no dia 20/8 na KOINONIA (R.Santo 

Amaro, 129 - Glória). O evento é promovido pela 

Fund. Joaquim Nabuco (PE), juntamente com 

a Secretaria Nacional de Articulação Social da 

Secretaria-Geral da Presidência da 

República e Secret. de Direitos Humanos, com o 

apoio do ISER, Unigranrio e Koinonia, sobre a 

inserção e contribuição dos grupos religiosos 

para um diálogo nacional sobre diversidade 

religiosa e direitos humanos. Sobre os detalhes 

e formas de participação, confira tudo no mural 

da ICI. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 18: 

Angela de Macedo e Silva Amaral; dia 23: 

Zildete Queiroz.  Parabéns às aniversariantes. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Celso; 

noite: Dimas. 



 


