
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
Os textos das leituras em uníssono deste segundo domingo da Páscoa, são da autoria da saudosa teóloga protestante alemã 
Dorothe Söle.  São textos fortes, cortantes, proféticos. Textos profundamente atuais.   

 

REUNIÃO DO CONSELHO – Os presbíteros e presbíteras estão convocados para a reunião do Conselho a realizar-se 

na próxima terça-feira, dia 1º de abril, às 20:00h pontualmente. 
 

DIACONIA DA ICI – A Junta diaconal da ICI está convocada para reunir-se hoje, às 17:30h com o pastor Edson para 

tratar dos seguintes assuntos: eleição da nova diretoria; entrada de novos diáconos, além do planejamento para o ano de 

2008.  Tragam sugestões! 
 

LEMBRANÇA DE JOSÉ VILELLA -  Um mês já se passou desde que José Vilella nos deixou para ir ao encontro do 

Pai de Amor.  Com saudade e gratidão lembramos desta vida tão preciosa cuja lembrança jamais se apagará em nossos 

corações.   
 

CLASSE PAUL TILLICH –  Nossos encontros temáticos previstos para começarem na próxima terça-feira, terão seu 

inicio na semana seguinte. Nesta semana continuaremos os estudos no credo niceno-constantinopolitano.  

 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE TEOLOGIA (PUC-Rio) - Criar canais de diálogo com a cultura contemporânea a 

partir do trinômio Fé-Ciência-Transdisciplinaridade. Este é o tema deste I Simpósio Internacional de Teologia (PUC-Rio), 

a ser realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, de 1 a 3 de abril. A preocupação de professores, 

alunos e pesquisadores do Departamento de Teologia é criar espaços de debate no diálogo transdisciplinar com as demais 
ciências.A escolha do tema é motivada pela crise de sentido que afeta as dimensões da vida humana e surge do ambiente 

no qual o aparato de natureza filosófica, científica e técnica tem dificuldade em encontrar resposta na ordem jurídica e 

institucional, no alcance de consensos mínimos.  Acesso ao sítio do simpósio < www. teologiaedialogo.com> 
 
CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS BOLSAS – No próximo dia 12 de abril  a partir das 13:00h teremos um grande 

churrasco em benefício das bolsas do Encontro.  Os convites estão à venda com Antonio no culto da noite.  O preço: R$ 

15,00 fora as bebidas.  Os convites devem ser apresentados na portaria. 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 30: Felipe Spirito Diniz Kovach; dia 1º de abril: Wanda Ultra, Miriam 

Teixeira Guimarães, Heloisa de Moura Figueiredo; dia 02: Elizabeth Simões Dannemann, Martha Martins de Castro 

Andrade Guerra Barretto; dia 03: Ricardo Sarmento Costa; dia 04: George Paiva Costa Filho. A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 
 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ -  Está dada a largada para o grande encontro da ICI no Hotel São Moritz, entre os 

dias 30 de maio e 01 de junho.  Na coordenação geral do encontro duas  mulheres:  Wania  Dias Carvalho e Lenita 

Moraes. As inscrições podem ser feitas com Wania e Rute no culto da noite e já estamos recebendo a 1a. parcela.  Os 
preços: Inscrição: R$ 10,00; Quarto single: R$ 275,00, quarto duplo: R$ 195,00 por pessoa;  quarto triplo: R$ 180,00 por 

pessoa; quarto quádruplo e quíntuplo: R$ 170,00 por pessoa.  Crianças até 5 anos: grátis, de 6-11 anos: R$ 95,00.  

Pagamento em 3 vezes iguais.  As pessoas que quiserem ir de Van o preço é R$ 60,00 por pessoa, devendo sair da porta 

da Igreja para o Hotel no dia 30/Maio às 14:00h e voltando dia 01/Jun  às 15:00h.   
 

CESTA BÁSICA – Hoje em ambos os cultos estaremos recebendo todos os itens da cesta básica: arroz, feijão, óleo, 

macarrão, açúcar,  pó de café, leite em pó,  aveia ou maisena e biscoitos.  Colabore! 

 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 2.14a, 36-41, Salmo 116.1-4, 12-

19, 1 Pedro 1.17-23, Lucas 24.13-35. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Márcia; noite: Liliane e Paulo Edson; Próximo domingo: manhã:  Tereza; 
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 
 

 


