
NOTAS IMPORTANTES 
 

LEONARDO BOFF NA ICI  - É com profunda gratidão que a ICI recebe, nesta manhã, a visita do teólogo 

Leonardo Boff e sua esposa, nossa querida  Márcia Miranda.  Todos conhecemos e apreciamos as muitas 

faces de Leonardo:  conferencista mundialmente reconhecido, assessor das comunidades eclesiais de base, 

fonte inspiradora de todo o movimento ecológico contemporâneo, signatário da Carta da Terra... Mas, nesta 

manhã , queremos agradecer a Deus por uma face menos visível, mas fundamental do nosso teólogo: a sua 

condição de pastor.  Quantas vidas, sobretudo aquelas que não se sentem à vontade com a estreiteza 

institucional de nossas Igrejas, têm sido pastoreadas por Leonardo, quer com seus textos, quer com sua 

presença.  Quantas famílias afogadas no luto sem fim pela perda de um ente querido Leonardo tem pastoreado  

com sua voz serena, sua sabedoria humilde, seu amor sem limites.  Bendito seja Deus por nosso querido 

pastor Leonardo Boff!   

 

DVD AS QUATRO ECOLOGIAS -   Logo após o culto, poderemos adquirir o  DVD As quatro ecologias,  

no qual Leonardo Boff apresenta sua visão sobre a crise ecológica mundial e sugere pistas para sua superação.  

 

MULHERES & MASSAS -  É um projeto que visa o desenvolvimento da autonomia pessoal e grupal, 

resgate da cidadania e geração de renda. É desenvolvido por mulheres de comunidades carentes de Petrópolis, 

com acesso precário ao mercado de trabalho. As mulheres produzem massas artesanais de diversos sabores 

(alho-poró, tomate-seco, ervas finas, oréganos, etc.), bem como saborosos pastéis também com massas 

temperadas. Os produtos estarão sendo  vendidos no refeitório.  Deliciemo-nos! 

 

CLASSE PAUL TILLICH -  Na próxima terça-feira daremos continuidade aos estudos da classe Paul 

Tillich,  refletindo sobre o capítulo Os evangelhos, do livro A Bíblia, de Karen Armstrong.  Participe!  

 

POSSE DA JUNTA DICACONAL E DO CONSELHO DA ICI - No próximo domingo, no culto da noite, 

serão empossados os novos diáconos e diaconisas da ICI. No domingo seguinte, dia 20, no culto da noite, 

tomará posse o novo Conselho de presbíteros e presbíteras.  Nesta ocasião, celebraremos especialmente a 

concessão do título de presbítero honorário da Igreja Cristã de Ipanema ao irmão Jether Pereira Ramalho.  

Bendito seja Deus!   

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA CASA DA EUNICE  - Na próxima quarta-feira, dia 09, às 15:00h, todos e 

todas estamos convidados  para a reunião de oração na casa da tia Eunice. O endereço: Rua Francisco 

Otaviano, 23/201-Bl. 1 – Copacabana. 

 

NOSSAS ORAÇÕES:  Heber Leal, Delmar, Edgar Nogueira, Cauê Dietrich,   Elizabeth Pires dos Santos e 

Lizelete Ornellas.   Bendito seja Deus que não nos rejeita a oração nem afasta de nós a sua graça! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 07: Julia Simões Danneman; dia 09: Jucyra Montenegro;dia 

10: Vilma Hamacher, Peter Spiegel.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda 

as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 25.19-34, Salmo 

119.105-112, Romanos 8.1-11, Mateus 13.1-9, 18-23. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Eliezer e Mariana; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Samira 

e Teresa;  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 


