
NOTAS IMPORTANTES 

 
CARTA DA XIII ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS CRISTÃS ( CONIC) ÀS 

COMUNIDADES :  “Aos irmãos e irmãs de nossas Igrejas e a todas as pessoas amantes da justiça e da paz. “Água, 

Fonte de Vida e de Paz” foi o tema que nos congregou nesta XIII Assembléia Geral do Conselho Nacional de Igrejas 

Cristãs do Brasil - CONIC, reunida no Centro de Formação Vicente Canhas em Luziânia, GO, de 13 a 15 de novembro de 

2008. Partilhamos com vocês a graça e a alegria de termos acolhido no seio do CONIC, como membros plenos, duas 

novas Igrejas, a Igreja Ortodoxa Grega – Patriarcado Ecumênico de Constantinopla e a Igreja Ortodoxa Antioquina do 

Brasil. Aprovamos também o ingresso de um novo membro associado, o PROFEC, Programa de Formação e Educação 
Comunitária de Duque de Caxias, RJ. Debruçamo-nos sobre a reconfiguração do movimento ecumênico mundial que 

desafia nossas igrejas a iniciar um processo de reflexão sobre o papel dos Conselhos Ecumênicos para o futuro do 

ecumenismo, em seus mais variados contextos e em relação com o Conselho Mundial de Igrejas. Somos chamados 

fraternalmente a um permanente diálogo para avaliar o momento atual e propor caminhos teológicos e pastorais de 
inserção na realidade brasileira. A Assembléia conclamou nossas Igrejas a intensificar a formação ecumênica de suas 

lideranças e dos seus fieis e aprofundar sua relação com organismos e fóruns ecumênicos como tarefa prioritária no 

processo de reconfiguração.”  Confira no site da ICI a íntegra da carta:  igrejacristadeipanema.org.br 

 
NÃO HAVERÁ CELEBRAÇÃO DA NOITE NA ICI NO PRÓXIMO DOMINGO – Tendo em vista o Encontro da 

ICI no próximo fim de semana em Guapimirim,  informamos que não haverá o culto da noite no próximo domingo. De 

manhã a celebração acontecerá normalmente. 

 
BAZAR NOVOS E USADOS  – Estamos aceitando doações de roupas, sapatos, brinquedos, artigos domésticos etc. 

Obviamente que tudo deverá estar em bom estado de uso.  Pedimos que as doações sejam feitas até o próximo domingo, 

pois o bazar será no meio da primeira semana de dezembro. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – As reuniões de oração na casa da tia Eunice serão retomadas no próximo ano. Nossa 

gratidão a tia Eunice pela acolhida maravilhosa e pela direção amorosa da Lenita. Louvado seja Deus! 

 

ENCONTRO EM GUAPIMIRIM – Chegou a hora! Hoje é o último dia para as inscrições e também para o 
pagamento, pois no final da semana estaremos  de partida para  Guapimirim para mais esse  Encontro da ICI. Quem ainda 

não efetuou o pagamento, faça-o ainda hoje. É a ultima chamada.  Este será um Encontro especial para refletirmos nosso 

presente e futuro como Igreja:  “ICI – PARA ONDE VAMOS?”  As inscrições estão sendo feitas pelos diáconos de 

plantão no culto da manhã e da noite. A Van  já está com a lotação completa e sairá da porta da Igreja na 6a. feira, 

dia 28, às 14:30h esperamos que pontualmente.   Inscrição: R$ 10,00. Crianças até 5 anos: grátis; de 6-10 anos: R$ 

75,00. De 11 anos em diante preço de adulto: R$ 145,00 por pessoa.  O pagamento completo deve ser efetuado até o dia 

23.  Vamos ajudar os organizadores do encontro não deixando para a última hora.   Para quem não conhece a Pousada, 

temos um folder no mural explicando detalhadamente o trajeto. 
 

DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS – Na próxima quarta-feira, dia 26 de novembro,  às 20:00h, estaremos 

celebrando o já tradicional culto do dia de ação de graças.  Sérgio Duarte estará à frente deste evento que contará com 

todos os nossos pastores, inclusive o Rev. Jonas Rezende que será o pregador.  Trata-se de um momento muito especial 
pelo qual expressamos a Deus nossa gratidão por tantas bênçãos recebidas.  Trata-se também de um linda oportunidade de 

contribuirmos com os trabalhos sociais da Igreja,  como o CREI por exemplo, que no final de ano precisa de um reforço 

de caixa para saldar seus compromissos de 13º salário, férias etc. Aos trazermos algum alimento estaremos ajudando 

também o Projeto Cesta Básica  que no final do ano distribui cestas em dose dupla com vistas a atender os meses de 
dezembro e janeiro. Participe!!! 

 

DOAÇÕES PARA A CESTA BÁSICA – Os itens que estamos precisando são os seguintes:  macarrão, açúcar, fubá, 

aveia ou maisena, leite em pó, pó de café e biscoitos. Arroz, feijão e óleo temos em estoque.As próximas  cestas serão 
doadas somente em fevereiro.  No mês de janeiro comunicaremos através do boletim a época da próxima doação.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 26: Liriam Esteves Ludovino, Maria Helena de Oliveira Bertola; dia 27: 

Enilde Maciel.  A ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã:  Samira e Teresa; noite: Wania. 

 
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 
 


