
 

NOTAS IMPORTANTES 

REUNIÃO DA DIACONIA DA ICI - A junta 

diaconal da ICI está convocada para reunir-se 

hoje, às 17h,  a fim de tratar diversos temas. É 

imprescindível a presença de todos e todas.  

NASCIMENTO – Nasceu no dia 18 de abril a 

bisnetinha de Eunice Simões, Manuela 

Dannemann do Carmo, filha de Paula 

Dannemann do Carmo e Eugenio do Carmo.  

Parabéns aos pais e avós! 

PROJETO CESTA BÁSICA – Tem sido 

deficitária a doação de alimentos para a cesta 

básica e a Igreja tem tido que complementar as 

despesas com os alimentos para que não 

prejudique a distribuição.  Pedimos a todos que 

colaborem. Se todos doarem um item que seja 

teremos no inicio do mês todos os itens da 

cesta, lembrando que a distribuição é agora no 

primeiro sábado de cada mês.  Eis os itens: 

arroz, feijão, açúcar, pó de café (500grs), óleo, 

macarrão, extrato de tomate, sardinha ou atum, 

fubá, aveia, leite em pó e biscoitos. 

CONTRIBUIÇÕES À ICI – Atualize  hoje 

mesmo suas contribuições à Igreja Cristã de 

Ipanema.  Aquele que contribui, como diz o 

apóstolo Paulo, faça-o com liberalidade. 

Sejamos fiéis  no sustento dessa comunidade 

de amor que nos acolhe. 

RELIGIÃO: FORMAS EM TRANSFORMAÇÃO 

NUM CONTEXTO SECULAR -  É o tema da 

Conferência a ser proferida pelo Prof. Charles 

Taylor da Universidade McGill, do Canadá, 

autor do livro Uma  era secular.  Debaterão o 

assunto os profs: Cândido Mendes, Luíz Alberto 

G. Soares e França  Miranda. O evento 

acontece no dia 08 de maio às 18hs, no Salão 

Paraná da Universidade Cândido Mendes. Rua 

da Assembleia, 10, 42. andar.  

ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ – 
Confira no mural todas as informações 
referentes ao nosso próximo encontro no Hotel 
São Moritz , de 8 a 10 de junho. Contrataremos 
transporte de acordo com a procura. Se você 
quiser sugerir um tema para estudo durante o 
encontro pode fazê-lo ainda hoje, É só entregar 

a sua sugestão a um dos diáconos de plantão. 
Faça o quanto antes a sua inscrição! 
 
CLASSE PAUL TILLICH - Nossa jornada pelo 

pensamento do teólogo Abrahan Heschel, 

iniciada na semana passada, continua hoje com 

o estudo do terceiro capítulo do livro Deus em 

busca do homem. O tema do capítulo: O sentido 

do mistério. Às 18:30h, pontualmente.  

ÚLTIMAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO  1. 

Lançar o  novo cancioneiro da Igreja  no 

próximo encontro em São Moritz; 2. No início do 

mês de julho O Rev. Edson fará uma 

apresentação  dos projetos  em curso e futuros 

da Igreja Cristã de Ipanema.  Na  ocasião a 

tesoureira Cely Soares, com assessoria da  

presbítera Cristina Vianna, apresentará uma 

proposta de orçamento para o ano em curso e 

para 2014; 3. Tomar conhecimento do relatório 

do trabalho da Igreja no Vidigal e apoiar a 

iniciativa de implementação das atividades 

musicais daquele trabalho; 4. Registrar na ata 

do Conselho o falecimento do presbítero Arthur 

Carijó com o registro das  lindas mensagens 

enviadas pelos Revs Jonas Rezende e Jovelino 

Ramos aos familiares do nosso saudoso e 

amado presbítero; 5. Apoiar proposta de dar à  

classe infantil da ICI o nome  de Classe Tia 

Eunice Simões, homenageando essa mulher 

maravilhosa que tem sido professora de várias 

gerações  da Igreja; 6. Registrar em ata a 

celebração dos 90 anos de nossa amada 

Pastora Leni Gusmão. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Gabriela Brandão Wagner, Neli Ferreira Mures, 

Daniel de Souza Rosa, Vinicius de Souza Rosa; 

dia 24: Yvina Raira Almada Mendes Cartes 

Lopes; dia 27: Rev. Jonas Rezende.  

Parabenizamos os aniversariantes e pedimos a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Marcelo e Roberto; Próximo domingo: 

manhã: Celso; noite: Eliezer e Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 


