
NOTAS IMPORTANTES 

PRINCIPAIS  ASSUNTOS TRATADOS PELO CONSELHO 

DA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA -  1. Aprovar, na 

íntegra, o Projeto  de abertura da  clinica  de   

atendimento psicanalítico e psicológico na ICI, que tem 

como objetivo acolher  pessoas com sofrimento 

psíquico  e que, por razões econômicas,  ficam  à 

margem deste  tipo de atendimento. 2. Aprovar 

orçamento para atualização da sonorização do templo, 

incluindo a aquisição de mesa de som digital que 

permitirá gravar os sermões e apresentações do coro 

como instrumento de divulgação da  dinâmica liturgia 

da ICI. 3. Receber e apreciar proposta de parceria 

enviada pelo Projeto Vox In Vias,  dirigido pelo Maestro 

Rigoberto Moraes, que visa oferecer à comunidade do 

nosso bairro e adjacências um espaço de 

desenvolvimento humano para expansão dos níveis de 

consciência, autoconhecimento, sociabilidade e 

expressividade artística através da prática coral.  Uma 

comissão foi designada pelo Conselho para estudar e 

propor os termos desta parceria. 4. Aprovar orçamento 

para troca do telhado  junto à secretaria do CREI e 

pintura do templo. 5. Aprovar concessão de um período 

maior de férias ao Rev. Edson no inicio do ano que vem 

para aprofundamento do seu trabalho de pós- 

doutorado.  6. Tomar conhecimento e apreciar os 

passos firmes  de uma comunidade irmã que se reúne 

em Ribeirão Preto, interior de São Paulo,  que, sob a 

liderança de Adilson Mendonça e Fabricio Marins 

Pereira, amigos do  Pastor Edson,  desejam estreitar 

cada vez mais os laços de fraternidade com nossa ICI. A 

idéia é que seja uma congregação da nossa Igreja na 

cidade de Ribeirão Preto. Líderes natos, pastores 

portadores de um carisma aglutinador,  buscadores de 

uma experiência de fé mais consciente e amadurecida, 

Adilson e Fabricio  têm feito um lindo trabalho  à frente 

do grupo.  7. Agendar a próxima reunião  do Conselho 

para o dia 10 de novembro.  

MINI CONCERTO NA ICI –Hoje,  às 18:00h, é dia de Mini 
Concerto da ICI. Todos e todas estamos convidado(a)s 
para a Missa da Coroação de Mozart, peça que será 
apresentada pelo Coro Guanabara, tendo como 

Regente o Maestro João Genuncio. 
 
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A 

Presidente do Conselho Consultivo: Vera Gilda de 

Azevedo Araújo, convoca os membros deste Conselho 

para uma reunião no próximo dia 27 deste às 18:00h 

pontualmente.                

ESQUECIDOS NO HOTEL SÃO MORITZ – Foram  trazidas 

do Hotel São Moritz para a ICI  algumas peças de roupas 

que foram esquecidas por ocasião do Encontro.   Quem 

esqueceu alguma coisa é só procurar a  secretaria da 

Igreja.   

BAZAR DO CREI -  Foi um sucesso o Bazar promovido 

pelo CREI no ultimo fim de semana.   Arrecadou-se um 

montante de R$ 5.500.00 (cinco mil e quinhentos reais) 

líquidos.  Todos e todas elogiaram a organização do 

evento e apreciaram muito as dependências do terceiro 

andar do templo, local do bazar. Parabéns às 

organizadoras e organizadores do evento.  Que a todos 

e todas nosso Pai  recompense com sua graça e amor. 

MARIA HELENA BERTOLA - O Conselho da Igreja 

agradece a nossa irmã Maria Helena Bertola pela 

preciosa coordenação nos trabalhos de reforma do 

banheiro da secretaria da Igreja e do telhado no 

terceiro andar.   Maria Helena ofereceu seus préstimos 

voluntariamente à ICI.   A ela nossa gratidão. 

LUIZA  DE MELLO SOUZA   - Nossa irmã  Luiza, mãe do 

Tiaguinho, com insistência e empenho,  conseguiu criar 

uma ponte para que as atividades sociais da ICI 

recebessem uma contribuição da  Fundação Ford,  

instituição na qual  trabalha.   Luiza tem se empenhado 

há vários meses para que tal contribuição seja possível. 

E vem em boníssima hora, como um respiro para nossas 

finanças.  Agradecemos o empenho de Luiza. Obrigado 

de coração!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Frederico 

Araújo Lima Duque Estrada, Valéria Macedo Teles; dia 

14: Tereza da Silva Brito; dia 16: Raquel Telles Pinto; dia 

17: Mariana Siqueira Burlamaqui, Gisele Vidal da 

Trindade Amorim.  Parabéns aos aniversariantes. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; noite: 

Alouysio; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h. 

...SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO ... 


