
                                                NOTAS IMPORTANTES 

 

ASSEMBLÉIA DA ICI - O Rev. Edson convoca a 

Assembléia da Igreja Cristã de Ipanema para reunir-se 

extraordinariamente no dia 19 de maio com vistas à  

eleição da nova junta diaconal.  A posse  do novo 

diaconato já está agendada para o dia  26 de maio, 

último domingo do mês, no culto da noite.   

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da 

próxima quarta-feira será na residência da Yolanda  

Magalhães San Roman, rua Bulhões de Carvalho, 387 

ap. 602 – Copacabana.  O horário: 15:00h.  

REUNIÃO DA EQUIPE DA ESCOLA DOMINICAL DAS 

CRIANÇAS – A grupo de trabalho infantil da ICI está 

convocado para reunir-se hoje  às 17h.  

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe Paul 

Tillich. Continuamos o estudo do livro  “Deus à procura 

do homem”,  do teólogo e filósofo Abraham Heschel. Às 

18:30h pontualmente. 

QUEM É JESUS CRISTO PARA NÓS HOJE? Este é o tema 

do próximo encontro da Igreja Cristã de Ipanema no 

Hotel São Moritz, nos dias 7, 8 e 9 de junho. As 

inscrições podem ser feitas com um dos diáconos de 

plantão. Confira os preços: Inscrição: R$ 30.00 - R$ 

420,00 – 1 adulto no quarto de solteiro; R$ 320,00 – 

cada adulto no quarto duplo (2 adultos no mesmo 

quarto); R$ 290,00 cada adulto no quarto triplo (3 

adultos no mesmo quarto); R$ 220,00 – cada adulto no 

quarto quádruplo ou quíntuplo. * Cortesia de duas 

crianças até 12 anos no quarto com dois adultos 

pagantes. Caso haja uma terceira criança de 6 a 12 anos 

ela irá pagar R$ 110,00.   A inscrição deverá ser paga 

separadamente. O pagamento também poderá ser 

efetuado diretamente na conta do hotel: Hotel São 

Moritz: Banco Itaú – Ag. 8582, c/c: 13584-7,              

CNPJ: 33.196.197.0001/35.    Enviar o comprovante com 

seu nome para eventos@saomoritz.com.br ou então 

ligar para 2239-4445 confirmando o depósito.  O pacote 

inclui pensão completa (café da manhã, almoço e 

jantar). Contrataremos um transporte de acordo com a 

procura. 

BLOGS  DA ICI E DO PASTOR SERGIO -  Visite o blog  da  

Igreja Cristã  de  Ipanema.  O diácono Eliezer Leal e a 

presbítera  Cristina Vianna   estão  encarregados  de  

atualização deste importante espaço de  comunicação 

da nossa comunidade.    

{http://igrejacristadeipanema.wordpress.com/}       

Visite também o blog “Amós Boiadeiro”, do pastor 

Sergio Duarte. http://amosboiadeiro.blogspot.com.br/ 

RELIGIÃO: FORMAS EM TRANSFORMAÇÃO NUM 

CONTEXTO SECULAR -  Este é o título da conferência a 

ser proferida na próxima quarta-feira ,  às 18h,  pelo  

Prof.  Charles  Taylor,  na Universidade  Candido 

Mendes,  no centro de cidade.   Para detalhes,  acesse: 

http://www.ucam.edu.br/images/PDFs/CARTAZ_RELIGI

AO_SeminarioReligiao_201303.pdf 

PROJETO CESTA BÁSICA – Ontem entregamos as cestas 

básicas e mais uma vez a Igreja teve que complementar 

financeiramente para atender essas pessoas. 

Solicitamos que a partir deste domingo comecem as 

doações para que no próximo mês tenhamos todos os 

itens. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA -   dia 06: Eurico 

Marchon Neto, Margareth Wright de Alencar; dia 07: 

Roberto da Costa Lima; dia 08: Rev. Mozart Noronha 

Melo; dia 09: João Pedro Monteiro Galliza do Amaral; 

dia 10: Luiz Eduardo Monteiro de Almeida; dia 11: 

Giullia Neno Rosa Fontes Santos de Almeida. A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Eliezer; 
Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: Rute                  
 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 
10:30h e 19:00h 
 
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por favor, desligue o 
celular antes mesmo de entrar no templo.       
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