
NOTAS IMPORTANTES 

 

HOMENAGEM À TIA EUNICE -  A Igreja Cristã de Ipanema 

homenageia a professora Eunice Simões por sua dedicação à 

educação infantil, pelo entusiasmo e amor com que ensinou 

várias gerações da Igreja. Tia Eunice representa uma geração de 

professoras e professores da nossa Igreja  (D. Leni, Anderson, 

Ângela, Leda, Cida, Maria Helena)  que encantam nossas crianças, 

levando-as ao encontro de um Deus amoroso, próximo e 

misericordioso. A Deus a nossa gratidão por essa vida 

maravilhosa!  

DE J0NAS REZENDE PARA DONA EUNICE -   Ela é uma 

unanimidade. Vejam só. Estava em Londres visitando meus bons 

amigos Luísa e Paulo Amaury e a conversa, naturalmente, se 

endereçou para a Igreja de Ipanema. Vocês que faltam aos 

trabalhos rotineiros não imaginam a falta da ICI quando estamos 

longe dela. A sua atmosfera de paz meio desorganizada e dona 

Leni, mesmo devagar e com bengala administra os pequenos 

conflitos do amor. O Edson, a maior autoridade vai certamente 

chegar... mas apenas quando faltar cinco minutos para o culto, o 

Amaury está viajando e a pastora já conhece tudo de todos. Se 

for preciso, dona Leni fala grosso e puxa as orelhas de dois ou 

três. Ela também sabe que o tom de conversa do  pastor  e 

psicanalista Leonardo demora muito tempo para resolver de 

quem é a caixa de alfinetes. Dona Lizete já ameaça cantar sem 

pastores e começar o culto no horário e por conta própria. Quem 

vocês chamariam para arrazoar com doçura e desmanchar o 

desentendimento? Eu recorreria à dona Eunice, mesmo se ela 

estivesse também atrasada e ainda em casa.  Se não fosse para 

ajudar a solucionar problemas como este, de que serviriam os 

anjos?  Jonas Rezende.                                                              

TRABALHO INFANTIL DA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA -   Visite e 

curta a página Crianças da Igreja Cristã de Ipanema no Facebook.  

Dê suas sugestões, dê o seu recado.  

GRUPO DE MEDITAÇÃO  NA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA -  

Amanhã, às 17:30h, estamos convidados a  um momento de 

prece meditativa, sob a coordenação de nossa irmã Graça Ivo. 

Conversaremos sobre o hesicasmo e em seguida faremos uma 

breve meditação.  A Meditação na Tradição Cristã (ou A Oração 

do Coração ou a Invocação do Nome) é uma busca incansável da 

fonte de Água Viva que se encontra no mais íntimo de nós 

mesmos. À beira do poço  a mulher Samaritana encontrou o seu 

Mestre exterior, Jesus, que a conduziu até o mais profundo do 

seu ser, colocando-a em contato com os desejos mais secretos do 

seu coração. Um caminho se abriu, uma linhagem de homens e 

mulheres se estabeleceu ao longo de tantos séculos. Eles 

aprenderam a orar no Sopro e na Vigilância. 

 

IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA NO VIDIGAL -  Hoje é dia de  

presença da Igreja Cristã de Ipanema na comunidade do Vidigal. 

O grupo se reúne  na casa da D. Lindomar, sob a direção do 

Pastor Leonardo e preciosa colaboração do seminarista Roberval 

Rubens Silva.  

REUNIÃO DO CONSELHO -  Houve uma  alteração da data da 

próxima reunião do conselho. Será na segunda-feira, dia 10 de 

junho. Assim,  o conselho poderá fazer um balanço e avaliação do 

encontro da Igreja no Hotel São Moritz.                                                                                                                                                                                                                                                                               

A reunião do Conselho do CREI fica também convocada para a 

mesma segunda-feira, dia 10, às 17:30h.  

ATENÇÃO PARA OS DETALHES DO ENCONTRO EM SÃO 
MORITZ – No próximo final de semana estaremos no Hotel 
São Moritz para o nosso Encontro. Quem ainda não pagou 
lembre-se que hoje é o último dia para o pagamento aqui na 
Igreja. Aqueles que não puderem efetuar o pagamento hoje 
devem fazê-lo depositando diretamente na conta do hotel 
como segue: Hotel São Moritz: Banco Itaú – Ag. 8582, c/c: 
13584-7, CNPJ: 33.196.197.0001/35. Enviar o comprovante 
com seu nome para eventos@saomoritz.com.br ou então 
ligar para 2239-4445 confirmando o depósito. Apenas para 
lembrar os preços são os seguintes: Inscrição: R$ 30.00 - R$ 
420,00 – 1 adulto no quarto de solteiro; R$ 320,00 – cada 
adulto no quarto duplo (2 adultos no mesmo quarto); R$ 
290,00 cada adulto no quarto triplo (3 adultos no mesmo 
quarto); R$ 220,00 – cada adulto no quarto quádruplo ou 
quíntuplo. * Cortesia de duas crianças até 12 anos no quarto 
com dois adultos pagantes. Caso haja uma terceira criança 
de 6 a 12 anos ela irá pagar R$ 110,00. O pacote inclui 
pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). 
Contratamos um micro-ônibus e ainda temos 4 lugares. O 
preço é R$ 65,00.   

ATENÇÃO PARA O HORÁRIO DA NOSSA SAÍDA: sexta-feira às 
13:30h todos aqui na Igreja pontualmente para chegarmos 
antes do anoitecer.  Para os que forem de carro e 
necessitarem do mapa, solicitar hoje mesmo a um dos 
diáconos de plantão. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 02: Lenise Duarte Mena 
Barreto; dia 03: Bernardo Amaral Lopes; dia 06: Luiz Henrique da 
Silva Vidal, Sandra Carijó; dia 07: Julia Gracie Grenfell.  A ICI 
parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as 
suas bênçãos. 
 
QUER SE TORNAR MEMBRO EFETIVO DA ICI?  - Você que 
frequenta nossos cultos como membro afetivo se quiser tornar-
se membro efetivo procure um dos diáconos de plantão e dê seu 
nome e telefone de contato.  Será muito bem vindo. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Roberto; Próximo 
domingo: manhã: Isabel; noite: Marcelo. 
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