
NOTAS IMPORTANTES 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO CONSELHO           

1. Apreciar o relatório do trabalho pastoral da 

Igreja Cristã de Ipanema na comunidade Vidigal, 

sob a liderança do Pastor Leonardo e apoio 

maravilhoso do seminarista Roberval e do 

diácono Alouysio.  2. Acatar sugestão da equipe 

de coordenação do trabalho no Vidigal para que 

as reuniões a partir de agora sejam dominicais. 

3. Nomear a seguinte comissão para a 

preparação do próximo encontro da ICI no Hotel 

São Moritz:  Marcia Sodré, Neli Mures e Cristina 

Vianna. 4. Concentrar os dois encontros do 

próximo ano num só, o que aconteceria no final 

de agosto do ano que vem, no Hotel São Moritz, 

como parte das comemorações pelos 52 anos da 

ICI. 5. Publicar mensalmente os relatórios 

financeiros da Igreja Cristã de Ipanema e do 

Centro de Recuperação Infantil no mural do 

templo. 6. Elaborar projeto com vistas a alargar 

os ministérios e formas de serviço da Igreja. Na 

primeira fase um questionário deverá ser 

elaborado para que os membros efetivos e 

afetivos possam se manifestar quanto aos seus 

dons, possibilidades de serviço e contribuição à 

Igreja. 7. Autorizar o presbítero Elmo a 

empreender reformas no jardim do templo, bem 

como providenciar a aquisição de um segundo  

aparelho de ar condicionado a se instalado nas 

proximidades do altar da Igreja. 8. Registrar o 

falecimento de nossa amada presbítera emérita 

Lillyan Costa Boaventura, um exemplo de 

amorosidade e serviço, que viveu para servir. A 

Deus, a gratidão da ICI pelo privilégio da 

convivência com esta mulher maravilhosa.  

ALMOÇO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO 

DA ICI – No dia 1º de setembro teremos um 

grande almoço em comemoração ao 51º 

aniversário da ICI.  Os convites já se encontram a 

venda ao preço de R$ 30,00 e a renda será em 

benefício do CREI. 

                                                                   

SILÊNCIO...    SILÊNCIO...     SILÊNCIO                          

PROGRAMAÇÃO MUSICAL  - Neste mês teremos 

um planejamento especial por ocasião do 

aniversário da ICI. Hoje, as crianças de nossa 

igreja farão uma singela homenagem aos Pais. 

No próximo domingo, o Coro Guanabara nos 

apresentará o Glória, de Antonio Vivaldi. No 

último domingo, o Coro Myrza Wanderley 

encerrará as atividades. Todas as audições serão 

nos cultos da noite. 

 PÚLPITO NO CULTO DA NOITE - No culto 
vespertino de hoje, receberemos a presença e 
palavra do teólogo Alessandro Akil, atual 
coordenador do Grupo Mundial de Meditação 
Cristã na região do Rio de Janeiro.  

CLASSE PAUL TILLICH –  Continuamos amanhã 
estudando a terceira parte do livro Deus a 
procura do homem, do rabino e filósofo da 
religião Abrahan J. Heschel.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Carlos 

Sant’Anna; dia 12: Pedro Telles Pinto, Céfas 

Augusto Araújo Dourado, Vera Maria Maranhão 

Carijó, Maria Angélica Marques Gouvêa; dia 13: 

Vera Penteado; dia 15: Julia Spiegel de Almeida.  

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

PROJETO CESTA BÁSICA – Os itens necessários 

para as cestas básicas deste mês são: feijão, 

macarrão, pó de café, óleo, atum ou sardinha, 

extrato de tomate, aveia, leite em pó e 

biscoitos. Aguardamos a sua doação. 

VISITOU A ICI NO ULTIMO DOMINGO – Núbia 

Cristina Mendes Nunes.  A ela as nossas boas 

vindas.   

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; noite: 

Marcelo; Próximo domingo: manhã: Samira; 

noite: Rute. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES - Aos domingos às 10:30h e 
19:00h. 

                                                                                                       

NÃO ESQUEÇA DE  DESLIGAR O CELULAR. 


