
NOTAS IMPORTANTES 
 

REUNIÃO DO CONSELHO – A ultima reunião do Conselho da ICI no presente ano acontecerá 

amanhã às 20:00h, pontualmente. Todos os presbíteros e presbíteras estão convocados.  Lembramos 

que as reuniões do Conselho são abertas a toda a Igreja. Querendo interar-se dos temas  a serem 

discutidos pelo Conselho, venha e participe da reunião. É um importante momento também de 

comunhão na vida da ICI.  

 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A Presidente do Conselho Consultivo 

do CREI convoca uma reunião para amanhã, dia 08, às 18:30h. 

 
ANIVERSÁRIO LEONARDO BOFF - Na próxima terça-feira, dia 09, estaremos comemorando 

os 70 anos de vida do teólogo Leonardo Boff. O evento está sendo promovido pelo Centro 

Universitário Metodista Bennett, pelo Instituto Mysterium e pela Igreja Cristã de Ipanema.  

Leonardo fará uma exposição intitulada Balanço aos setenta, seguido do lançamento do livro 

Leituras críticas de Leonardo Boff.  O evento tem o apoio de intituições como o Centro Alceu 

Amoroso Lima,  Ibase, Iser Assessoria, Programa de Ciências da Religião da Universidade 

CândidoMendes, Editora Vozes, entre outras. Próxima terça-feira, dia 09,  às 19:00h, no auditório 

Tucker do Bennett.  

 

HOMENAGEM AO RUBEM ALVES -  Na próxima quinta-feira, dia 11, às 18:30h,  será 

entregue o prêmio Alceu Amoroso Lima – Poesia e Liberdade 2008  ao poeta Marco Lucchesi. Na 

ocasião receberão menção honrosa o poeta Thiago de Mello e o nosso querido poeta-teólogo Rubem 

Alves. O evento acontece no Teatro João Theotonio da  Universidade Cândido Mendes, à Rua da 

Assembléia, n. 10, subsolo.   Após o evento haverá abertura da exposição:  Dom Helder Câmara: 

memória e profecia no seu centenário. 

 

CLAUDIA SANT’ANNA  -  Nossa querida Claudia é uma das componentes da SCM – Sociedade 

de Cultura Musical – cujo coral apresenta concerto de Natal amanhã, segunda-feira, às 20h na Igreja 

Anglicana, à Rua Real Grandeza, 99, Botafogo. A entrada é franca. 

 

TRANSFERÊNCIA DO BAZAR – Em virtude do acúmulo de trabalho no final do ano letivo o 

bazar do CREI foi transferido para o próximo ano.  Grande parte das doações recebidas vai ser 

doada para as pessoas que perderam tudo na enchente em Campos-RJ.   

 

CLASSE PAUL TILLICH – A classe Paul Tillich encerrou suas atividades na ultima segunda-

feira, devendo retomar os trabalhos na primeira segunda-feira de fevereiro, com o estudo do livro:  

Critica e profecia - a filosofia da religião em Dostoievski, de Luiz Felipe Ponde.  O nosso 

agradecimento ao Jimmy pelas brilhantes aulas ministradas durante o semestre que finda.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 40.1-11, 

Salmo 85.1-2, 8-13, 2 Pedro 3.8-15
a
, Marcos 1.1-8.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Wania; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Bruno.  

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no 

templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 

  


