
NOTAS IMPORTANTES 
 

LITURGIA –  A  liturgia de hoje foi preparada pelo pastor Pedro. 

 
REUNIÃO DE ORAÇÃO  DA CASA DA EUNICE –  Nossa reunião de oração  recomeça na próxima quarta-feira, às 

15:00h na residência da Yolanda San Roman, rua Bulhões de Carvalho, 387 apto 602 – Copacabana.  Participe desses 

momentos de reflexão e confraternização! 

 
BAZAR DE NOVOS E USADOS – Entre os dias 11-15 de maio teremos o bazar em benefício do CREI. Para  tanto 

estamos pedindo doações de roupas, brinquedos, eletro-eletrônicos funcionando, bijuterias, sapatos, utensílios domésticos,  

tudo em bom estado de uso.  As doações podem  ser entregues nos domingos ou durante a semana,  no horário de 

funcionamento do CREI. 
 

IRMÃOS BROTHERS -  Nosso querido Nehemias Rezende (filho do Pastor Jonas) comunica-nos  a estréia de 15 anos 

de irmãos brothers, no dia 12 de abril . Sábados e domingos, às 17:00h, no teatro das Artes, no Shopping da Gávea.  A 

direção é de Jorge Fernando.   Vamos prestigiar essa trupe maravilhosa! É programa imperdível! 
 

PROJETO CESTA BÁSICA – Em virtude do déficit de doações de alimentos ocorrido nos últimos meses, voltaremos a 

recolher os alimentos semanalmente.  No momento todos os itens não perecíveis poderão ser trazidos.   

 
NOTÍCIAS DA ICI/PETRÓPOLIS -  Vejam o testemunho do casal Marco Vinícius e Fátima, membros ativos da 

Congregação da ICI em Petrópolis, sobre sua participação em projeto de reconstrução da casa de Silvana, jovem mãe 

atendida pela congregação. “Queridos Amigos, gostaria de compartilhar com vocês a alegria de fazer parte deste 

processo de reconstrução Família/Casa, pois dando um lar digno a estas pessoas estamos também solidificando a família 
da Silvana que realmente estava ruindo. Fico super feliz em ver as pessoas motivadas, ajudando cada um a seu estilo  e 

fazendo com que nossas ações sejam multiplicadas com demonstrações de carrinho. Vocês precisam ver como somos 

recebidos pelos vizinhos e parentes, que nos trataram no início com tanta desconfiança e agora nos vêem como amigos 

de longa data. Como disse Paulo na leitura da primeira carta aos Corintios,  Ainda que eu falasse a língua dos homens e 
dos anjos, sem o amor eu nada seria. Ainda que eu entregasse meus bens em sustento dos pobres, sem fé e sem o amor de 

nada adiantaria. Este é o amor que perdoa, que cura e tudo supera, que é capaz de mudar as nossas idéias e fazer com 

que todos sejam contagiados e compartilhem da alegria de ver uma outra pessoa feliz.”  

 
CLASSE PAUL TILLICH – Excepcionalmente nesta próxima terça-feira, dia 15, a aula será um pouco mais tarde: 

19:00h. 

 

REUNIÃO DA DIACONIA – Hoje às 17:30h pontualmente será realizada a reunião da Junta Diaconal Na pauta o 
planejamento do semestre e o agendamento do culto de posse. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO – Para simplificar e atender o interesse da maioria dos seus membros, a próxima reunião 

do Conselho acontecerá na ultima terça-feira do mês, dia 29.  Sendo assim as reuniões de  abril e maio ficarão 
concentradas na reunião do dia 29.  O item principal da reunião será a  definição da pauta das assembléias ordinária e 

extraordinária  da ICI.  

 

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:  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, sendo a última com a data do Encontro.  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.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Hugo Hamacher Silva; dia 14: Antonio Joaquim Fernandes; dia 17: 

Filippo Zenon Bertola Oliveira; dia 18: Mônica Braga de Jardim Sayão, Vicente Roxo Mundim; dia 19: Eduardo Goulart 

Sampaio.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 7.55-60, Salmo 31.1-5, 15-16, 1 
Pedro 2.2-10, João 14.1-14. 

 

 

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

 

 


