NOTAS IMPORTANTES
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 20 passado:
Lindomar Cavalcanti da Silva, dia 24: Paula
Dannemann, Wania Dias Carvalho; 25: Alejandro
Gabriel Paez; dia 29: Maria Consuelo de Melo Silva,
Luciana Mano de Andrade.
Parabéns aos
aniversariantes.
CLASSE PAUL TILLICH: Na classe Paul Tillich de
amanhã o pastor Edson falará sobre ecumenismo e
diálogo inter religioso a partir do tema do encontro
do próximo fim de semana: No essencial, unidade;
nas diferenças, liberdade; em ambos o amor.
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da próxima
quarta-feira será na residência de Cristyane N. A.
Lima Duque Estrada, rua Bartolomeu Mitre, 72
apto 202 – Leblon. Horário: 15:00h. Participe!
51 ANOS DA ICI - Hoje 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, no final
da próxima semana.
NO ESSENCIAL, UNIDADE; NAS DIFERENÇAS,
LIBERDADE; EM AMBOS, O AMOR – O hotel São
Moritz tem ainda algumas vagas para quem quiser
ir ao encontro da ICI no próximo fim de semana.
Os interessados devem ligar para o Rodolfo: Tel:
2239-4445. A direção do encontro comunica que
já estão ocupadas todas as vagas para a van.
Aqueles que necessitarem de um mapa devem
procurar os diáconos de plantão.
MÚSICA DO ENCONTRO: Conceitos e
preconceitos {Guilherme Kerr}
Ai, os conceitos de vida que aos outros impomos
por acharmos tão bons.
Ai, preconceitos da gente, jeito, gesto e comida,
cores modos e tons
Desce do céu o lençol das mudanças,
grego e judeu numa mesma esperança
Cristo rompeu,
interrompeu preconceitos que nos separam
Cristo venceu,
Ele nos deu os conceitos de vida e paz.

PRÓXIMO DOMINGO - No próximo domingo,
haverá culto pela manhã e à noite. O Rev. Sérgio
Duarte estará à frente dos trabalhos.
A Igreja Cristã de Ipanema ABRE SUAS PORTAS Como parte das nossas atividades Vidigal, às
segundas-feiras, aqui na ICI, o prof. Henrique
Delgado e a profª Aline ( do IME ) estão dando
aulas de preparação para o ENEM para jovens
alunos e alunas do Vidigal.
ARTE NO TERRAÇO - Foi um sucesso o evento
Arte no Terraço, promovido pela juventude da ICI.
O trio Bedan fez uma preciosa apresentação com
intervalos dedicados a leitura de textos poéticos do
teólogo Rubem Alves. Foram servidas sopas e
tortas, muito apreciadas pelos participantes.
ECUMENISMO E MISSÃO - A cidade de Vargem
Grande Paulista (SP) está recebendo entre os dias
21 e 24 de agosto, o Simpósio Ecumenismo e
Missão – Testemunho Cristão em um Mundo Plural.
O evento é uma realização do CONIC, em parceria
com a PUC-PR e as comissões de Ecumenismo,
Laicato e Missão da CNBB. Além de discutirem o
documento “Testemunho Cristão num mundo
plural”, do CMI, os convidados farão um resgate da
caminhada histórica do movimento ecumênico no
Brasil, tendo como plano de fundo a Conferência
do Nordeste e o Concílio Vaticano II. Paralelamente
a isto farão uma análise dos desafios para a missão
e o testemunho cristão, tudo dentro de uma
perspectiva teológica de inclusão e diálogo. Entre
os debatedores estão nomes como Zwinglio Motta
Dias, padre Oscar Beozzo, Joanildo Burity, Ignes
Costalunga, Roberto Zwestsch, pastor Walter
Altmann, frei Carlos Mesters, Francisco Orofino,
Wanda Deifelt, Marcelo Schneider, dom Maurício
Andrade e Cibelle Kuss.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite:
Dimas; Próximo domingo: manhã: Teresa; noite:
Marcelo.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos
às 10:30h e 19:00h.

