
NOTAS IMPORTANTES 

 
CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS 

CRISTÃS (CONIC- RIO) As Igrejas 

Católica Romana e Anglicana 

encaminharam pedido à diretoria do 

CONIC-Rio solicitando que a Igreja Cristã 

de Ipanema deixe a condição de membro 

fraterno, assumindo a condição de membro 

pleno da instituição ecumênica que 

representa os cristãos no estado do Rio de 

Janeiro. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Tendo em 

vista o feriado da quarta-feira próxima, 

nossa reunião de oração acontecerá no dia 

21 de setembro, em local a ser anunciado 

no próximo boletim. 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO - Em 

sua última reunião, o conselho da ICI 

resolveu criar uma comissão que se 

encarregue de formular um projeto para a 

comemoração do cinqüentenário da ICI.  

Em 1962 os fundadores da então 

Congregação da Igreja Presbiteriana de 

Copacabana em Ipanema começaram os 

trabalhos aqui no bairro. Sugestões e idéias 

relacionadas às comemorações pelo 

cinqüentenário devem ser encaminhadas à 

secretaria da Igreja. Serão todas bem 

vindas.  

 

NOSSAS ORAÇÕES -  Elevemos nossas 

preces aos céus pela saúde dos nossos 

irmãos: Theodoro Reis Brito, Peter Spiegel, 

Arthur Carijó, Marcion Bastos Pereira (pai 

da Sandra).  Oremos também pela saúde do 

casal Jether/Lucilia Ramalho. Muito pode 

por sua eficácia a súplica do justo!  

 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO 

MORITZ – Estamos dando início às 

inscrições para o próximo encontro da ICI 

entre os dias 14 a 16 de outubro. A 

comissão organizadora está finalizando a 

escolha do tema e toda a dinâmica do 

encontro. Informamos os preços que 

continuam os mesmos do encontro anterior: 
Inscrição: R$ 10,00; R$ 400,00 - o adulto 

no quarto single (1 pessoa sozinha no 

quarto); R$ 300,00 - cada adulto no quarto 

duplo (2 adultos no mesmo quarto); R$ 

280,00 - cada adulto no quarto triplo (3 

adultos no mesmo quarto); R$ 200,00 - 

cada adulto no quarto  quádruplo ou 

quíntuplo; * Cortesia de duas crianças até 

12 anos no quarto com dois adultos 

pagantes; * Forma de pagamento em 2 

parcelas com um cheque para agora e outro 

daqui a 30 dias pré-datado. * Inclui pensão 

completa. 

 

ICI NO RECREIO - Anote em sua 

agenda: dia 23 de setembro, uma sexta-

feira, será dia de ICI no Recreio dos 

Bandeirantes. O casal Ângela e George 

Paiva estarão de braços abertos nos 

acolhendo para a celebração que terá como 

tema a chegada da primavera.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã, às 

18:30, teremos nosso segundo encontro 

temático com a presença de um professor 

convidado. Em seguida, daremos início aos 

estudos no livro de José Comblin, Jesus de 

Nazaré.  

 

PROJETO CESTA BÁSICA - No 

próximo sábado estaremos distribuindo as 

cestas básicas e ainda faltam os seguintes 

itens:  leite em pó integral (6 pacotes); 

açúcar: 2 kilos; arroz: 4 kilos; óleo: 2 litros; 

aveia: 3 cx; macarrão: 6 pacotes.  

Aguardamos sua contribuição. 

 

BAZAR COM ARTIGOS INFANTIS  E 

ARTIGOS DOMÉSTICOS – Estamos 

planejando nosso bazar para outubro, mas 

só poderemos fazê-lo se tivermos doações 

suficientes. Por este motivo, estamos 

precisando da colaboração de todos, 

principalmente daqueles que tem crianças e 

sempre tem alguma coisa para doar. Os 

outros podem doar artigos domésticos que 

não estejam usando, desde que em bom 

estado de uso.  O que não está sendo útil 

para você pode ser útil para outra pessoa.    

Estamos aguardando sua doação. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Marcelo e Mariana. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

aos domingos às 10:30h e 19:00h.



 


