
NOTAS IMPORTANTES 

MINI-CONCERTO COM A PRESENÇA DO CORO 

INFANT0-JUVENIL DA ROCINHA – Hoje é dia do 

Mini-Concerto na ICI.  Será uma ocasião para 

além de especial!  Estará conosco o Coro Infanto 

Juvenil da Escola de Música da Rocinha,  dirigido 

pela maestrina Valéria Correia.  Logo após a 

apresentação, a regente do Coro da nossa Igreja 

Cristã de Ipanema, Bianca Malafaia, Valéria e o 

Pastor Edson apresentarão a todos e todas a 

proposta de criação do Coro Infanto Juvenil da 

ICI. Vamos trazer nossas crianças para 

desfrutarem a riqueza do evangelho também 

através  da arte musical.  

REVERENDO SERGIO DUARTE - Nosso querido 

pastor e amigo Sergio Duarte está de malas 

prontas para o nordeste brasileiro.  Irá  morar na 

cidade de Salvador, na Bahia.   Sentiremos falta 

de sua presença amorosa e suas ricas 

mensagens. Que Deus conduza e abençoe 

ricamente nosso querido Sergio nesta nova 

etapa da sua jornada.  

REUNIÃO DO CONSELHO – O pastor Edson 

convoca os presbíteros e presbíteras para a 

reunião do Conselho da ICI, amanhã, dia 10, às 

20:00h, pontualmente.   

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ -  

Amanhã é dia de classe Paul Tillich, às 18:30h.   Em 

seguida, meditação cristã com o diácono Alouysio. 

REUNIÃO DA JUVENTUDE - O Pastor Bruno 

convoca a juventude da Igreja para reunir-se na 

próxima quinta-feira, dia 13, na residência do casal 

Anna Paula e Edson.  A reunião terá inicio às 20h.   

CLÍNICA SOCIAL DE ATENDIMENTO PSICANALITICO 

E PSICOTERAPEUTICO – Para pessoas de baixa e 

média renda estamos agendando pelo tel: 2287-

8144, sempre  às 2ª.s feiras, de 9:00h às 12:00h e 

de 13:00h às 16:00h.   

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h.  

CLINICA SOCIAL DE OFTALMOLOGIA - Flavio 

Penteado, filho de nossa querida Angela Penteado, 

montou uma clínica social de atendimento 

odontológico na Rocinha. Atendimento 

odontológico de primeira qualidade a pessoas de 

baixa renda. O tel: 3324-3111. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: hoje: Elizabeth 

Sarmento Costa, Carlos Fernandes Fuentes de 

Araujo; dia 12: Maria Isabel Araújo Lima Duque 

Estrada, João Paulo Lessa Pellegrini; dia 14: 

Severino Flávio Dantas Guerra Barretto, Tomás 

Choqueta Toledo de Arruda, Marcus Reis Pinheiro; 

dia 15: Bianca Malafaia.  Parabéns aos 

aniversariantes. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO –  manhã: Izabel; noite: 

Alouysio; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Rute. 

TEXTOS DO CALENDÁRIO LITURGICO PARA O 

PRÓXIMO DOMINGO – Josué 4.1-7, Salmo 123,    

1ª Tessalonissences 5.1-11,  Mateus 25.14-30. 

---------------------------------------- 

Um mundo sem tempo seria um mundo sem 

Deus, um mundo existente em si e por si, 

sem renovação, sem um Criador. Um mundo 

sem tempo seria um mundo apartado de 

Deus, uma coisa em si própria, uma realidade 

sem realização. Um mundo no tempo é um 

mundo a prosseguir através de Deus; a 

realização de um desígnio infinito; não uma 

coisa em si, mas uma coisa para Deus. 

Testemunhar a perpétua maravilha do 

mundo vindo a existência é sentir a presença 

do Doador no doado, compreender que a 

fonte do tempo é eternidade, que o segredo 

de ser é o eterno dentro do tempo.           

 {Do livro  O Schabat, de Abraham Heschel}  


