
 



NOTAS IMPORTANTES 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ - A classe Paul Tillich retoma suas atividades amanhã,        

às 18:30h, pontualmente. O Pastor Edson contará casos e causos de sua experiência no Seminário  

Teológico de Princeton.  Logo após, às 20h, meditação cristã sob a coordenação do diácono Alouysio. 

REUNIÃO DO CONSELHO NA PRÓXIMA SEMANA - O Conselho da Igreja Cristã de Ipanema está 

convocado para reunir-se na segunda-feira, dia 23 de março, às 20h. 

DIÁLOGOS ENTRE PSICOLOGIA E RELIGIÃO -  Numa série de 5 encontros, a começar na próxima quarta-

feira, o pastor Edson tratará da instigante relação entre psicologia e religião, em um curso que terá 

cinco aulas, uma a cada mês.  Este curso é oferecido pelo Projeto Compassio, teologia arejada, pastoral 

comprometida. Sobre detalhes do curso como data, local, horário e investimento, é só conferir no 

mural.  

CONVOCAÇÃO DO CONIC-RIO -  A direção do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil - Rio reunir-

se-á na próxima quarta-feira, para tratar da seguinte agenda: Semana de oração pela unidade dos 

cristãos; Participação do CONIC no projeto de reconstrução dos terreiros de candomblé que foram 

destruídos por religiosos cristãos fundamentalistas;  Assembléia do CONIC nacional;  Pedido de filiação 

da Igreja A Palavra Viva ao CONIC-RIO;  Celebração conjunta entre católicos e protestantes em 2017, por 

ocasião das comemorações referentes aos 500 anos da Reforma protestante.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17 : Nossa Pastora Leni Maria Hoeschl de Gusmão, dia 21: Sergio 

Hoeflich, Zenon Juvenal Bertola Oliveira.  Parabéns aos aniversariantes. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: Rute;  Próximo domingo: manhã: Celso; noite: Dimas. 

NOVAS FRONTEIRAS DA PESQUISA EM RELIGIÃO -  É o tema do II Congresso Internacional de Teologia e 

Ciências das Religiões, promovido pela Faculdade Unida de Vitória, ES, nos dias 09 a 12 de junho.      

Mais informações, confira: http://issuu.com/faculdadeunida/docs/congresso_unida_final_28-01-2015 
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