
NOTAS IMPORTANTES 
 

 

A AULA INAUGURAL - do curso de 

Teologia do Bennett abordará a questão do 

Sofrimento humano. Para tratar deste tema 

foram convidados o Prof. Ricardo Lengruber 

e o Pastor Jonas Rezende. Ambos falarão 

sobre “O sentir e os sentidos do sofrimento”. 

Os trágicos acontecimentos recentes 

ocorridos nas cidades de Teresópolis, 

Petrópolis e Nova Friburgo, explicam a 

escolha do título da aula inaugural do curso 

de teologia do Bennett. Desde a sua 

experiência como morador da cidade de Nova 

Friburgo, Ricardo Lengruber  nos convida a 

detectar os caminhos trilhados pelo povo da 

Bíblia na busca de um sentido para o “sem 

sentido” da vida. Jonas Rezende, por seu 

turno, tratará do sofrimento sob a ótica das 

ciências humanas, ajudando-nos a encontrar 

um possível sentido para as experiências 

trágicas e dolorosas da vida. Por certo esta 

aula será um momento de grande 

enriquecimento para todos os que desejam 

aprofundar sua compreensão sobre a temática 

do sofrimento humano. A aula inaugural 

acontece no dia 15 de fevereiro, das 18:30h às 

20:30h, no auditório audiovisual.  

 

REUNIÕES DO CONSELHO DA ICI E 

CONSELHO DO CREI - O Rev. Edson 

Fernando convoca o Conselho de presbíteros 

e presbíteras da ICI para reunir-se no dia 21 

de fevereiro, às 20h, nas dependências da 

igreja.   A presidente do Conselho do CREI, 

Lucilia Ramalho, convoca os membros do 

conselho para uma reunião nesse mesmo dia, 

às 18:00h, pontualmente.  

 

AS NOSSAS ORAÇÕES - Continuemos 

rogando a Deus a presença e bênçãos sobre a 

vida dos seguintes irmãos e irmãs: Arthur 

Carijó, Rita (irmã de Eni), José Ricardo (filho 

do casal Jether/Lucilia), Clara (sobrinha de 

Luiza e Marquinhos), Sandra Sales (amiga de 

Ana Mara Miguez). 

 

ATENDIMENTO PASTORAL - Nas tardes 

de segunda e quarta-feira o pastor Edson está  

 

disponível na Igreja para atendimento 

pastoral. É só ligar para a secretária Rute e 

combinar o horário.  

 

SOS VIEIRA - Passado o vendaval mais 

forte, agora começa o difícil trabalho de 

reconstrução do povoado de Vieira, distrito 

de Teresópolis, contíguo ao Hotel São 

Moritz. Chegou a hora da construção da 

moradia, a compra de fogão, geladeira, etc. É 

hora de recorrer ao SOS Vieira, conta 

especialmente criada para atender a 

reconstrução do lugar.  Se você quer 

participar desse renascimento da pequena 

Vieira, deposite a sua contribuição na conta 

do Banco do Brasil, destinada precisamente a 

esse fim.  Banco do Brasil, Ag. 3441-X; 

Conta Corrente: 22011/6.   

 

ESCOLA DE MUSICA DA ICI – Está 

nascendo a escola de musica da Igreja Cristã 

de Ipanema. Em fase avançada de criação 

conheceremos os detalhes deste lindo projeto 

até o final deste mês.  

 

VISITAS PASTORAIS - Os pastores da ICI 

estão disponíveis àqueles e aquelas que 

necessitarem de uma visita pastoral.  O 

pedido poder ser manifestado diretamente aos 

pastores ou à secretária Rute. Neste caso, por 

telefone ou pelo e-mail da Igreja: 

icirio@uol.com.br 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

14: Mariana Machado de Souza; dia 17: 

Marisa da Silva e Sousa.  A ICI parabeniza as 

aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem 

sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 
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