
NOTAS IMPORTANTES 

CLASSE PAUL TILLICH - A classe Paul Tillich retomou suas 

atividades na ultima segunda-feira, com o estudo do capítulo 5 

do Livro “Deus não existe... eu rezo para Ele todos os dias”, do 

teólogo Jean Yves Leloup. Trata-se de um comentário à oração 

do Pai Nosso.  No encontro de amanhã, trabalharemos com o 

capitulo 6 desta obra. 

LANÇAMENTO DE LIVRO NA ICI - No dia 24 de fevereiro, a 

quarta segunda feira do mês, teremos um evento literário na ICI.  

Estamos convidados para o lançamento do livro Desejo e 

Mistério: olhares diversos sobre a sexualidade, organizado pela 

presidente do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade, 

Maria Helena Arrochellas, pela socióloga Lucia Ribeiro e pelo 

nosso Pastor Edson Fernando.   O teólogo católico Luis Corrêa 

Lima e a socióloga  Lucia Ribeiro falarão sobre o tema da 

sexualidade e em seguida haverá um período de debate.  Neste 

mesmo evento homenagearemos o grande teólogo João Batista 

Libânio, falecido no dia 30 de fevereiro p.p.  A introdução do 

livro foi escrita pelo Pe Libanio.  O lançamento acontecerá no 

espaço da classe Paul Tillich, no templo da ICI.  Portanto, 

segunda-feira, 24 de fevereiro, às 19h, classe Paul Tillich 

especial: lançamento do livro Desejo e Mistério: olhares diversos 

sobre a sexualidade.  

CONTRIBUIÇÕES À ICI – A resposta dos membros efetivos e 

afetivos da ICI ao desafio de atualizarem suas contribuições 

como resposta à carta do conselho no final do ano que passou, 

tem sido bastante positiva.  Aqueles que ainda não fizeram e 

queiram renovar seu compromisso, devem preencher a filipeta 

ao final da  carta  e depositar no pequeno gazofilácio à direita da 

entrada do templo.  

REFORMAS NAS DEPENDENCIAS DO CREI - As novas salas do 

CREI já estão prontas para receber as crianças.  Ficaram  lindas, 

mais claras e arejadas. O pátio do terceiro andar já está com o 

novo piso.  As máquinas dos dois aparelhos de ar condicionado 

da Igreja foram tirados do chão do terceiro andar e afixados na 

parede externa, o que aumentou a área útil.  A Reforma 

patrocinada pelo Instituto Alfa e Beto deverá estar concluída 

ainda no mês de fevereiro.  

REUNIÃO DA JUVENTUDE DA ICI -  Na próxima quinta-feira, o 

grupo jovem da ICI reunir-se-á na casa do pastor Edson e Anna 

Paula para definir a agenda de atividades para o presente ano. 

Na ocasião o grupo agradecerá  a o privilégio do pequeno, mas 

abençoado período no qual o irmão Fabrício esteve  na 

coordenação do grupo. Fabrício, por conta de compromissos 

profissionais, está se mudando para Salvador, na Bahia.  

ICI EM AÇÃO -  O Pastor Edson proferiu palestra sobre O Diálogo 

inter-religioso no Encontro anual do Grupo  Flor e Canto, no 

ultimo dia 31 de janeiro, no seminário São Francisco, em 

Gramacho, Duque de Caxias.  

RETORNO DO CORAL – A Regente Bianca Malafaia informa que o 

coro da ICI retoma suas atividades hoje com ensaio às 17:00h. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 10: Marion Spiegel, Cely 

Moraes Bianchi; dia 11: Anna Paula Florenzano de Almeida, 

Elizabeth Alexandra Vianna da Costa Leite; dia 12: Nicole Moorby 

Kerr; dia 14: Mariana Machado de Souza.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO CONSELHO -  O Conselho da Igreja 

Cristã de Ipanema tomou as seguintes resoluções em sua ultima 

reunião, no dia 03 pp: 1. Finalizar o orçamento da Igreja para o 

ano em curso na próxima reunião do Conselho, quando teremos 

todos os dados necessários para a composição do quadro 

orçamentário; 2. Aprovar programação musical de Páscoa 

sugerida pelo coral da ICI;  3. Aprovar o planejamento inicial da 

comissão organizadora do encontro da ICI no Hotel São Moritz; 

4. Tomar ciência e aprovar as propostas de trabalho da 

Congregação  no Vidigal, apresentadas pelo Pastor Leonardo 

Amorim; 5. Tomar conhecimento e lamentar  a dispensa do 

Pastor Edson do quadro de Professores do Seminário Batista do 

Sul do Brasil; 6. Agendar a próxima reunião para o dia 10 de 

março. 

OREMOS AO PAI - pelo nosso presbítero Edgar Nogueira, 

submetido a uma cirurgia no quadril na ultima quarta-feira. 

Oremos também pela recuperação do  irmão Cristovão de 

Oliveira Araujo.  Nossas orações ao Pai também pela irmã Rute 

Perandini, submetida a uma cirurgia oftalmológica 

recentemente.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; noite: Alouysio; 

Próximo domingo: manhã: Samira; noite: Dimas.  

TEXTOS DO CALENDÁRIO LITURGICO PARA O PRÓXIMO 

DOMINGO -  Dt 30:15-20; Sl 119:1-8; I Co 3:1-9; Mt 5:21-37. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES  - Todos os domingos às 10:30h e 

19:00h. 


