
NOTAS IMPORTANTES 
 
. Despertai! A voz nos chama – F. Mendelssohn 
. Jesus Alegria dos homens -     J. S. Bach 

. Brilha a estrela da manhã     -  J. S. Bach 

. No fundo da minh’alma        - J. S. Bach 

. No monte das Oliveiras - Francisco Martins 

. Eis sobre Ele nossas dores - Renzo Bracesco 

. Lança teu fardo  - F. Mendelssohn 

. Crucificado Jesus está  - John Stainer 

. Deus o mundo amou   - John Stainer 

. Grandioso amor   - J. S. Bach 

. O que crê em Deus, o Senhor - F. Mendelssohn 

. Pai Nosso   - P. I. Tchaikovsky 

. Louvai a Deus Senhor   - C. Saint-Saëns 

. Bênção  - Heitor Argolo 

 

LITURGIA DE HOJE – Os textos da liturgia de hoje foram extraídos da crônica “O Pai”, escrita pelo nosso querido 
Rubem Alves. O texto pode ser conferido na íntegra no sitio da ICI. <igrejacristadeipanema.org.br> 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  - hoje: Daniel Lobo de Oliveira Maciel, Pedro Camargo Roscio; dia 11: Carlos 

Sant’Anna; dia 12: Céfas Augusto Araújo Dourado, Vera Maria Maranhão Carijó, Maria Angélica Marques Gouvêa, 
Pedro Telles Pinto; dia 13: Vera Penteado; dia 16: Julia Spiegel de Almeida.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede 

a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO -  Hoje, no culto da noite,  um coral composto por membros de várias Igrejas 
irmãs  estará apresentando um belíssimo repertório de musicas sacras traduzido pelo  Maestro Heitor Argolo.  Sob a 

regência de João Genuncio, a apresentação de hoje insere-se no calendário comemorativo dos quarenta e cinco anos de 

vida da ICI.  No próximo domingo o coro da Igreja Presbiteriana Unida de Botafogo estará conosco, celebrando o 

natalício da ICI. Na ocasião o  Rev Domício Pereira de Mattos trará  a mensagem aos nossos corações. 
 

NOTÍCIAS DO CREI -  No ultimo dia 30 de julho  a jovem Patrícia da Silva Duarte graduou-se  em Administração de 

Empresas  pela Universidade Estácio de Sá. No curriculum desta jovem um detalhe que enche nosso coração de alegria: 

aluna do Centro de Recuperação Infantil. Bendito seja Deus! 

 

 CLASSE PAUL TILLICH -  Uma pequena mudança nos rumos da Classe Paul Tillich: nossas reuniões de estudo 

acontecerão às segundas-feiras.  Amanhã, portanto, em novo horário, 19:00h.  Sob a orientação do Pastor Jimmy  

continuaremos os estudos no livro A Bíblia, de Karen Armstrong.  
 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2010  -  Reunida em Brasília nos últimos dias 16 e 17 de maio, a comissão 

organizadora da terceira campanha da fraternidade ecumênica, que será realizada em 2010, escolheu  o seguinte tema: 

Economia e Vida. Lema: Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.  <conic.org.br> 
 

PARABÉNS –  Nossos saudações ao Jimmy Sudário recém aprovado para cursar o programa de doutorado em Teologia 

na PUC-Rio. Parabéns Jimmy! 

 
NOSSAS ORAÇÕES -  Oremos com fervor por nosso querido Juca, internado no Hospital da Ordem Terceira da  

Providência, na Tijuca.  

 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES  DO CONSELHO -  Reunido na ultima terça-feira o Conselho da ICI resolveu: 1. criar 
um documento para regulamentar o aluguel do templo e dependências da Igreja para eventos como casamentos e etc. 2. 

Tomar conhecimento e aprovar relatório do Pastor Pedro sobre os planos para a Congregação de Petrópolis no ano 

vindouro. 3. Aprovar sugestão de compra de uma nova geladeira para a cozinha do CREI. 4. Aprovar criação de comissão 

para  implementar um plano de gestão para a Igreja com vistas aos próximos anos.   
 

FOGÃO DO CREI -  O fogão industrial do nosso CREI já está bem próximo de sua aposentadoria.   O alto custo  

invibializa uma reforma. O melhor será adquirir um novo equipamento. Se alguém quiser fazer uma contribuição 

específica com vistas a compra do novo fogão, procure hoje mesmo um dos membros da diretoria.  O preço de um fogão 
que atenda as necessidades do CREI está em torno de R$ 800.00 (oitocentos reais). 

 

2008: CENTENÁRIO DE MONTEIRO LOBATO– Confira  no sítio da ICI na internet o belíssimo texto da Profa 

Maria Clara L. Bingemer sobre o centenário de Monteiro Lobato. <igrejacristadeipanema.org.br> 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 45.1-5, Salmo 133, Romanos 

11.1-2a, 29-32, Mateus 15.(10-20), 21-28. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira e Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: manhã:  Izabel; noite: 

Bruno. 


