
ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
  
LIZETE DE ÁVILA PINHÃO - No culto da 

manhã deste último domingo do mês de julho de 

2011, a Igreja Cristã de Ipanema presta uma 

homenagem à irmã Lizette de Ávila Pinhão 

pelos 48 de dedicação à ICI em sua dinâmica 

musical.  Suas mãos provocam sons que fazem 

aflorar nossos mais profundos sentimentos nas 

manhãs de domingo.  Sua voz acalenta nossa 

sede de aconchego e amor. Qualquer palavra 

será pouca para expressar nossa gratidão a Deus 

por vida tão preciosa. Bendito seja Deus! 

 

CARTA À LIZETE EM SETEMBRO DE 

1963 - Assim o então conselho da Igreja 

Presbiteriana de Ipanema dirigiu-se à jovem 

organista Lizette Pinhão, convidando a ser 

organista da Igreja: Prezada irmã, cumprindo 

deliberação do Conselho da Igreja 

Presbiteriana de Ipanema, em sua reunião no 

dia 2 pp, temos a honra de comunicar que a 

prezada irmã foi convidada a ser a organista da 

nossa Igreja, reconhecendo-se a especial 

dedicação que sempre dispensou à parte 

musical dos nossos cultos.  Esperamos poder 

contar permanentemente com essa valiosa 

colaboração E nesta oportunidade, desejamos 

expressar-lhe o agradecimento do Conselho 

pelo muito que a estimada irmã já tem realizado 

a favor desta Igreja. Rio de Janeiro, 6 de 

setembro de 1963. 

 

REVERENDO JONAS REZENDE - Conosco 

no culto da manhã nosso amado Reverendo 

Jonas Rezende, pastor Emérito da ICI, trazendo-

nos a mensagem da graça e do amor do Pai. 

Louvado seja Deus! 

 

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - Nossas 

crianças têm sido agraciadas desde a última 

sexta-feira com uma belíssima incursão pelo 

mundo do Antigo Testamento, sob a tutela da 

querida professora Lêda Maya.  Leda, Afonso, 

Ângela Amaral, Diego e vários outros 

voluntários e voluntárias prepararam um 

verdadeiro banquete para nossos pequenos e 

pequenas nesses três últimos dias.  O 

encerramento da programação será hoje, no 

culto da noite, com a participação musical das 

crianças em vários momentos do culto.  

 

ANIVERSÁRIO DA ICI – No próximo 

domingo, no culto da noite, teremos a presença  

do Reverendo André Mello, ministro da Igreja 

Presbiteriana de Copacabana, trazendo-nos a 

mensagem, acompanhado do Coral Haydéa 

Moraes. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Retomaremos a 

classe amanhã às 18:30h com a interpretação do 

rabino Nilton Bonder dada ao texto bíblico de 

Números 22, conforme o livro O Sagrado. 

 

SOBRE O ATENTADO NA NORUEGA -  

No Ocidente grupos significativos de viés 

conservador se sentem ameaçados em sua 

identidade pela penetração de culturas não-

européias, especialmente do Islamismo. 

Rejeitam o multiculturalismo e cultivam a 

xenofobia. O terrorista norueguês estava 

convencido de que a luta democrática contra a 

ameaça de estrangeiros na Europa estava 

perdida. Partiu então para uma solução 

desesperada: colocar um gesto simbólico de 

eliminação de “traidores” multiculturalistas.  

A resposta do Governo e do povo norueguês foi 

sábia: responderam com flores e com a 

afirmação de mais democracia,  vale dizer, mais 

convivência com as diferenças, mais tolerância, 

mais hospitalidade e mais solidariedade. Esse é 

o caminho que garante uma globalização 

humana, na qual será mais difícil a repetição de 

semelhantes tragédias. Confira na íntegra o 

artigo de Leonardo Boff no mural da ICI ou no 

nosso blog.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

02: Lylliam Costa Boaventura, Márcia 

Herculano Velasco, Sabrina Penteado Ribeiro 

de Toleto, Luiz Fernando CarvalhoBeck; dia 

05: Isabela Gonçalves Vieira, Juliana Lobo de 

Oliveira Maciel.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Estaremos 

recebendo a partir de hoje os seguintes itens 

para a cesta básica: arroz, fubá, sardinha, óleo, 

extrato de tomate,  macarrão e biscoitos. 

Lembramos que as cestas básicas são entregues 

sempre no segundo sábado do mês. 

 

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 

PARA O CREI – No momento estamos 

necessitando dos seguintes itens: água sanitária, 

sabão pastoso e papel higiênico.  O CREI e a 

Igreja agradecem. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Eliezer; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 



 

 

 


