
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
REUNIÃO DO CONSELHO – O pastor 

Edson convoca os presbíteros e presbíteras 

para a reunião do conselho da ICI a ser 

realizada amanhã às 20:00h, pontualmente. 

 

LEONARDO BOFF E MOLTMANN – 

Na próxima quarta-feira, às 19h, os 

teólogos Leonardo Boff e J. Moltmann 

proferirão a aula magna do curso de 

teologia do Instituto Metodista Bennett.  O 

tema: ética e direitos humanos.  É preciso 

inscrever-se para o encontro. Basta ligar 

para o número 35-091000 e falar com Beth 

(secretária da sala dos professores). 

 

ENCONTRO DA ICI - Estamos 

começando a dar os primeiros passos rumo 

ao encontro da ICI no Hotel São Moritz. A 

data já está definida: 14 a 16 de outubro. 

Anote em sua agenda. Reserve esta data!  

 

OBRIGADO ELMO - Ao celebrar mais 

um ano de vida, nosso querido Elmo pediu 

aos amigos e amigas que presenteassem o 

Depto infantil da ICI, que vem fazendo um 

lindo trabalho com as crianças da igreja. A 

soma das contribuições resultou em cerca 

de 700,00 (Setecentos Reais). O dinheiro 

será investido na preparação do terraço do 

CREI para abrigar os encontros dominicais 

de nossos pequenos e pequenas. Valeu 

Elmo! 

 

CLASSE PAUL TILLICH - Concluídos 

os estudos do livro “O Sagrado” do Rabino 

Nilton Bonder, a classe Paul Tillich 

prosseguirá seus trabalhos com três 

encontros temáticos, nas próximas 

segundas-feiras, com a presença de 

professores convidados.  Participe! 

Amanhã, às 18:30h, pontualmente.  

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não deixe 

para a última hora a entrega dos itens da 

cesta básica. Neste mês tivemos que 

completar as cestas fazendo compras no 

supermercado.  As doações necessárias são: 

arroz, feijão, açúcar, óleo, pó de café, fubá, 

aveia, biscoitos, leite em pó integral (pode 

ser de saquinhos), sardinha e extrato de 

tomate. 

 

ESPAÇO CREI - MATERIAL DE 

HIGIENE E LIMPEZA - O mesmo tem 

acontecido com o material de higiene e 

limpeza.  Temos tido que adquirir este 

material quase todos os meses.  Sua 

colaboração é muito importante!. Atenção 

para os itens necessários: papel higiênico, 

papel toalha para uso da cozinha, água 

sanitária (2 litros), desinfetante (2 litros), 

sabão em pó (o mais em conta), sabão 

pastoso para cozinha.  Com sua ajuda o 

CREI economiza bastante nas compras do 

mês. 

 

BAZAR BENEFICENTE - Transferimos 

o bazar do CREI para o mês de outubro em 

data a ser confirmada.  Por enquanto 

recebemos poucas doações para o bazar que 

desta vez será exclusivamente com artigos 

para crianças, tais como brinquedos, 

roupas, e também artigos domésticos em 

bom estado de uso. Estamos aguardando a 

sua doação. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 29: Luciana Mano de Andrade; dia 31: 

Theo Wagner Marchon, Fernanda Maia 

Miguez de Mello; dia 02.09: Igor Pires dos 

Santos Vaz; dia 03: Cláudia Romano de 

Sant’Anna, Eurico Clark Florentino.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Lya; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


