
NOTAS IMPORTANTES 

 
REUNIÃO DE ORAÇÃO - A reunião de oração da próxima quarta-feira será na residência da 

Miriam Guimarães,  rua Barão da Torre, 620 apto 401 – Ipanema. O horário: 15:00h.  A mensagem 

será proferida pela pastora Leni. Todos são convidados. 

 

PEDIDO DE DOAÇÃO – A Igreja Presbiteriana de Campos Elíseos está precisando de 

instrumentos que possam ser usados pelas crianças que participam do grupo de música daquela 

Igreja.  Qualquer tipo de instrumento usado, como violão, tambores infantis, flautas, chocalhos, etc 

podem ser trazidos e entregues à pastora Leni que fará com que os mesmos cheguem ao seu destino.  

ENCONTRO EM GUAPIMIRIM – Hoje estaremos iniciando as inscrições para o nosso Encontro 

que será realizado entre os dias 28 a 30 de novembro na Pousada Sonho Verde em Guapimirim.  As 

inscrições serão feitas pelos diáconos de plantão no culto da manhã e da noite.  A coordenação geral 

do Encontro está sob a responsabilidade da Wania,  assessorada por Lenita, diaconia e jovens da ICI 

que já organizaram toda a programação do evento. O tema a ser discutido será: ICI: para onde 

vamos?  As reflexões serão todas em torno deste tema, por isto mesmo, este será um encontro 

especial  porque nele discutiremos nossas inquietações e perspectivas em relação ao nosso futuro 

como Igreja. Daí a importância da participação de todos. Vamos aos preços que podem ser 

parcelados em 3 vezes, facilitando a todos.  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.  Quem não conhece a 

Pousada temos o folder anexo no mural.  

TRANSPARÊNCIA BRASIL - "Governos podem agir a partir de uma liderança política forte, que 

enfatize e imponha práticas administrativas mais saudáveis. Isso sempre faz grande diferença. 

Contudo, cidadãos privados que trabalham em ONGs por vezes têm dificuldades de proceder além 

do ponto inicial da indignação. Mesmo organizações civis ativas em sua missão principal às vezes 

se desorientam com as dificuldades inerentes à fiscalização e combate à corrupção. Um dos 

objetivos da TBrasil, especificado em seu estatuto, é ajudar as organizações civis e os governos de 

todos os níveis a desenvolver metodologias e atitudes voltadas ao combate à corrupção." Prepare-se 

para votar com o auxílio da Transparência Brasil (http://www.transparencia.org.br). 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Paulo Amaury Sarmento Costa; dia 15: Ana 

Cláudia Martinez Pinheiro; dia 16: Marília Rothier Cardoso; dia 17: Lenita Moraes; dia 18: Beatriz 

de Carvalho Paiva, Márcio Miguez de Mello Mathias; dia 19: Beatriz Conceição Nascimento, 

Beatriz Hamacher Soares, Sidney de Oliveira Santos.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Isabel; noite: Liliane; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Bruno. 

CESTA BÁSICA – A partir de hoje quem for trazer alimentos para a cesta básica fiquem atentos 

para os itens que estamos precisando: macarrão, açúcar, pó de café, fubá, aveia ou maisena, leite 

em pó e biscoitos. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desliguem os celulares antes mesmo de entrar 

no templo. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h. 

http://www.transparencia.org.br/

