
     NOTAS IMPORTANTES 

CLASSE PAUL TILLICH  E MEDITAÇÃO CRISTÃ -  Amanhã é 

dia de Classe Paul Tillich, às 18:30h, pontualmente.  Logo em 

seguida, sob a orientação do teólogo Alessandro Akil, reúne-

se o grupo de meditação cristã, às 20h.  

MEDITAÇÃO HESICASTA - Toda primeira segunda-feira do 

mês o grupo de meditação hesicasta se reúne sob a 

coordenação de nossa irmã Graça Ivo. Portanto,  amanhã é 

dia de estarmos juntos, às 17:30h. 

CLASSE PAUL TILLICH ESPECIAL EM DEZEMBRO - Dia  02 de 

dezembro, primeira segunda-feira do mês, das 18:30 às 

20:00h, teremos um  palestra especial na Classe Paul Tillich: 

O atual momento político brasileiro com o filósofo e teólogo 

Giovanni Semeraro. Autor de vários livros, especialmente 

nas áreas de educação, filosofia e política, ele foi 

sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana na Itália e 

no Brasil e, desde 1993, é professor do Departamento de 

Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Imperdível! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Pedro Paulo Neves 

Rezende, Lorenço Soárez Marcondes de Moura; dia 04: 

Anna Luz Florenzano de Almeida; dia 09: Elizabeth Sarmento 

Costa.  Nossa Igreja parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ - O encontro da Igreja no 

último fim de semana foi maravilhoso.  O absurdo da fé foi o 

tema a costurar todas as atividades do evento. Na noite de 

sexta-feira a equipe de integração soube combinar diversão, 

bom humor e acolhimento com pequenas inserções do tema 

da fé na forma de frases de grandes nomes das artes, ciência 

e teologia. No sábado pela manhã o momento devocional 

constou de cânticos e diversos testemunhos sobre a vivência 

da fé. O grupo cantou pela primeira vez o cântico preparado 

especialmente para o encontro pelo Rev. Jonas Rezende. 

Nosso pastor emérito preparou e costurou com suas sábias 

palavras cada movimento do jogral que aconteceu às 17h do 

sábado. À noite, tivemos a oportunidade de aplaudir 

diferentes talentos musicais e teatrais. Foi noite de festa e 

luz. O culto da manhã começou com um processional de 

entrada com as crianças trazendo os elementos do altar. Em 

seguida entoaram duas canções.  O coral estava 

inspiradíssimo tanto quanto nosso pastor emérito que 

trouxe inquietante mensagem sobre o tema da eucaristia. 

No final, muita emoção e a certeza de que Deus nos visitara 

uma vez mais. Por dias tão abençoados a nossa gratidão a 

Deus.  

LITURGIA DO ENCONTRO - A fim de repartir com nossa 

comunidade as bênçãos derramadas por Deus no encontro 

do último fim de semana em São Moritz, estamos utilizando 

na liturgia de hoje alguns textos que embalaram nossa 

celebração final na serra friburguense. 

 REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA CRISTÃ DE IPANEMA -  

A reunião do Conselho que estava agendada para amanhã 

foi transferida para segunda-feira, dia 18.   

MINI CONCERTOS NA ICI - A próxima etapa do projeto Mini 

Concertos na ICI acontece no domingo que vem, dia 10, às 

18h pontualmente. Teremos a apresentação de um grupo de 

música popular brasileira. Convide seus amigos. Não perca ! 

DÍZIMOS E OFERTAS - Atualize sua contribuição à Igreja. 

Todos os nossos projetos dependem da fidelidade e 

assiduidade de sua contribuição.     

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Eliezer; 

Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: Alouysio. 

                                  

                                  CASTELO FORTE                        música : ML 

Castelo forte é nosso Deus                                        letra : JR 

Bandeira branca hasteada 

Reforça todos os sonhos meus 

De vida partilhada 

Com fé em Jesus Cristo 

Vitória sempre avisto 

E quero construir 

O mundo que antevia 

E assim nasceu minha utopia 

 

A força do homem muito faz 

Quando descobre a verdade 

E aceita que seu potencial 

Só nasce em sociedade 

Então preciso crer 

Que a igreja é o projeto 

Proposto por Jesus 

A quem dele está perto: 

Viver de modo sempre certo 

                SILÊNCIO ... POR FAVOR, DESLIGUE O CELULAR 


