
NOTAS IMPORTANTES 

REVERENDO JONAS REZENDE - Nosso querido 

Pastor emérito, que ontem comemorou mais um 

ano de vida, traz a mensagem divina ao nosso 

coração na manhã deste domingo. Que alegria!   

ICI EM AÇÃO - O Rev. Edson encontra-se na 

região de Londrina, interior do Paraná, cumprindo a 

seguinte agenda: Sábado à noite: palestra para a 

mocidade e os adolescentes do Presbitério Grande 

Londrina; Domingo pela manhã: estudo sobre o 

tema: “Dores que nos transformam”, na Igreja 

Presbiteriana de Cambé; Domingo à noite:  Profere 

sermão na  Igreja Presbiteriana Bandeirantes, no 

aniversário daquela comunidade.  

ASSEMBLÉIA DA ICI - O Rev. Edson convoca a 

assembleia da Igreja Cristã de Ipanema para 

reunir-se extraordinariamente no dia 19 de maio 

com vistas a eleição da nova junta diaconal.  A 

posse  do novo diaconato já está agendada para 

dia  26 de maio, no culto da noite.   

CLASSE PAUL TILLICH -  Nosso querido Jimmy 

Sudário finalmente estará conosco na classe Paul 

Tillich. Fará uma introdução ao pensamento de 

Abrahan Heschel no interior da grande tradição 

teológica judaica. Amanhã, às 18:30h, 

pontualmente.  

REUNIÃO DA EQUIPE DA ESCOLA DOMINICAL 

DAS CRIANÇAS – Está convocado para reunir-se 

no próximo domingo, às 17h, o grupo de trabalho 

infantil da Igreja Cristã de Ipanema.  

NASCIMENTO – Nasceu no dia 25 de abril Caio 

Hamacher Arraes Nunes, bisneto de Vilma 

Hamacher. São seus pais: Fernanda Correia 

Hamacher e Demétrius Arraes Nunes.  Aos felizes 

pais e bisavó os parabéns da ICI. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DA CASA DA TIA 

EUNICE – Em função do feriado de primeiro de 

maio, a reunião de oração da ICI fotransferida para 

o dia 08 de maio. Detalhes no próximo Notas 

Importantes.  

PROJETO CESTA BÁSICA – No próximo sábado 

serão distribuídas as cestas básicas. Estamos 

precisando dos seguintes itens para completar: 

arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, fubá, 

sardinha, extrato de tomate e biscoitos. 

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.  Forma de 

pagamento: de abril até o dia do encontro. 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. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 29: Lêda 

Regina Maia de Cerqueira e Souza, Paulo Edson 

Alves de Souza Jr.; dia 01.05: Sergio Meirelles 

Pena; dia 02: Beatriz de Macedo Zappa; dia 03: 

Lucca Nogueira Cszmarka, Pedro Augusto Rizzo; 

dia 04: Roberto Roland Rodrigues da Silva Junior.  

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: 

Dimas; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Eliezer. 

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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