
NOTAS IMPORTANTES 

 

ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS – No 

sábado passado foram entregues as 

cestas básicas dos meses de dezembro 

e janeiro.  Agradecemos a todos que 

atenderam nosso pedido no 

atendimento das famílias necessitadas 

que contam com este auxílio.  No mês 

de janeiro estaremos recebendo os 

itens da cesta de fevereiro de 2013.   

PASTOR EDSON EM LONDRINA – O 

pastor Edson participou esta semana da 

reunião do seu presbitério em 

Londrina. No final de semana estará 

nas cercanias de Florianópolis para a 

realização de um casamento devendo 

retornar na 2ª. feira. 

CHÁ DO CREI – O rendimento total 

líquido incluindo doações foi de R$ 

10.000,00.  Agradecemos a todos que 

colaboraram para que este chá pudesse 

ser realizado. Um agradecimento 

especial a Zildete Queiroz que há anos 

está à frente deste empreendimento.   

FALECIMENTO – Comunicamos com 

pesar o falecimento do Dr. Peter 

Spiegel no dia 3 de dezembro.  O ofício 

religioso foi realizado na ICI na terça-

feira pelos pastores Leonardo Amorim, 

Jonas Rezende, Mozart Noronha e 

Sérgio Duarte.  Louvado seja Deus pela 

vida tão preciosa do Dr. Peter e que 

Deus fortaleça o coração dos seus 

familiares. O culto em memória 

provavelmente será realizado no culto 

da noite do dia 16 de dezembro. 

Aguardemos a confirmação por e-mail. 

REUNIÃO DA DIACONIA – O 

coordenador da Diaconia, Eliezer Leal, 

convoca todos os diáconos e diaconisas 

para uma reunião no próximo domingo, 

às 18:00h.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

12: Manuela Tietza Almeida; dia 15: 

Jether Pereira Ramalho.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

O NATAL NA ICI – O coral infantil da ICI 

apresentará um Auto de Natal no 

domingo dia 16, no culto da noite. A 

Apresentação do Coral Myrza 

Wanderley será no dia 23, no culto da 

noite. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel noite: Rute e Alouysio; Próximo 

domingo: manhã: Teresa; noite: 

Marcelo e Roberto. 

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. 

 

 

 


