
NOTAS IMPORTANTES 

CONVITE DO GRUPO DA ICI QUE SE 

REÚNE NO RECREIO DOS 

BANDEIRANTES – Já temos a data do nosso 

próximo encontro, dia 03 de dezembro às 

20h30min. O clima natalino certamente se fará 

presente. Vamos aproveitar para celebrar esse 

evento, resgatando o que há de mais essencial 

nele:  a boa vontade na convivência entre 

irmãos e irmãs. Conseguirmos realizar pela 3ª 

vez esse encontro deixa os nossos corações 

muito alegres, pois, entendemos que a vontade 

de compartilhar bons momentos de comunhão 

com outros amigos é um desejo não só nosso, 

mas de todos vocês que tem aceitado esse 

convite. Vale sempre lembrar que receberemos 

de forma igualmente acolhedora os novos 

amigos que chegarem. Achamos oportuno 

aproveitar esse momento de vibrações positivas 

para pedir doações para o CREI – Centro de 

Recuperação Infantil – O CREI funciona na ICI 

– Igreja Cristã de Ipanema – de segunda a sexta, 

em horário integral, acolhendo atualmente 50 

crianças de 02 a 04 anos, desenvolvendo para 

essas um importante programa educacional, 

recreativo e nutricional. Abaixo colocamos uma 

relação de alguns itens que o CREI está 

necessitando prioritariamente e que você pode 

trazer no dia do encontro, e se quiser saber mais 

sobre esse belo projeto entre no blog: 

http://creirio.blogspot.com/: O endereço da 

reunião é: Av. José Luis Ferraz, 250 – Espaço 

Gourmet – Recreio dos Bandeirantes. Para 

quem está vindo pela primeira vez, o nome do 

condomínio é Barra Bonita e fica atrás do 

Recreio Shopping, bem no final do Recreio. O 

nome do edifício  é Varandas. 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS - Na última 

quinta-feira do mês, às 19:30h, celebraremos o 

Dia Nacional de Ação de Graças. As crianças da 

ICI encenarão o acontecimento que deu origem 

a esta tradição que teve como berço os Estados 

Unidos. 

CLASSE PAUL TILLICH - Por conta do 

feriado de amanhã, não teremos a classe Paul 

Tillich e o grupo de meditação. Os trabalhos 

serão retomados na segunda-feira, dia 22.  

CHÁ DO CREI - Na próxima quinta teremos o 

tradicional chá do CREI, evento importante que 

contribui significativamente para o 

levantamento de recursos extras com vistas ao 

pagamento dos encargos de final de ano.  Nesta 

edição do evento, será lançado um livro 

contendo belíssimos poemas de nossa querida 

Eula Maciel. Não perca! 

LANÇAMENTO DE LIVRO - No dia 25 de 

novembro, às 19h, na livraria Da Conde no 

Leblon, será lançado o mais novo livro de 

Leonardo Boff: Cuidar da terra, proteger a 

vida: como evitar o fim do mundo. O endereço: 

Rua Conde de Bernadotte, 26, lj 125, Leblon. 

MURAL DA ICI -  O mural da ICI tem 

recebido um cuidado especial da diaconisa 

Teresa Pereira.  Sempre atualizado, o mural tem 

sido um importante meio de comunicação das 

atividades da ICI e do CREI. Hoje você pode 

conferir o pequeno artigo do Dr. Helio Amorim, 

um dos leigos católicos mais atuantes e ao 

mesmo tempo críticos a respeito da presença da 

Igreja no mundo contemporâneo.  O título do 

artigo: Restaurar a credibilidade arranhada. O 

texto encontra-se também no blog da ICI:  

igrejacristadeipanema.wordpress.com 

REUNIÃO DO CONIC - Sergio Duarte 

representou os pastores da ICI na ultima reunião 

do CONIC-Rio, realizada na última sexta-feira, 

na paróquia Nossa Senhora de Copacabana. 

Planejou-se nesta reunião a celebração 

ecumênica que marcará a chegada do Advento. 

O evento acontecerá no Corcovado, aos pés do 

Cristo Redentor.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Marcus Reis Pinheiro, Severino Flávio Dantas 

Guerra Barretto; dia 17: Thieplo de Benites 

Bertola Gonçalves, dia 20: Eliezer Leal.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

a todos estenda as suas bênçãos. 

TEXTOS DO CALENDÁRIO LITÚRGICO 

PARA A PRÓXIMA SEMANA - Jeremias 

1.4-10, Salmo 71.1-6, Hebreus 12.18-29; Lucas 

13.10-17.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Tereza Brito; Próximo 

domingo: manhã: Lya; noite: Rute. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo e evite circular no templo nos 

momentos do prelúdio. Aquiete seu coração e 

aproveite os momentos que antecedem o culto 

para se inteirar das notícias impressas no 

boletim. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre 

aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 

http://creirio.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


