
 

 

 



NOTAS IMPORTANTES 

 

OUVINDO MELHOR COM O CORAÇÃO - Veja um pouco da história da nossa 

queridíssima Yvina, aluna da escola dominical vespertina, que com o amor de sua mãe 

e familiares conseguiu superar sua dificuldade auditiva.  A entrevista feita com Lilian 

Valeska e com Yvina pode ajudar a muitas pessoas que desconhecem esta 

possibilidade. Valeska é filha dos nossos queridos Elmo e Eni.  Atriz e cantora está no 

momento em cartaz com o espetáculo “Tim Maia – Vale Tudo, o Musical”, de autoria 

de Nelson Motta e direção de João Fonseca.  Vale a pena ler no mural esta bela 

entrevista. (Revista Mais Alegria)  

AGENDA DA ICI – Leia também no mural a programação da ICI para o ano de 2013.  

ESPAÇO CREI – Nossa creche está precisando de três DVDs para as salas das crianças. 

Caso alguém possa nos ajudar agradecemos muitíssimo! Pode ser novo ou usado, se 

em bom estado. Lembramos que esses pedidos esporádicos nos ajudam a equilibrar a 

questão financeira do CREI. Foi assim nos dois últimos anos, quando passamos a pedir 

a contribuição de todos para a compra dos itens de limpeza, os itens mais caros que 

consumimos na creche. Em breve voltaremos a divulgar aqui no Boletim os itens de 

limpeza e higiene pessoal mais utilizados. Muito obrigado! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 21: Carlos Alfredo de Oliveira Roxo; dia 23: 

Solange Maria de Oliveira Roxo; dia 24: Marina Del’Negro Coque Sant’Anna; dia 25: 

Lélia Olimpia Alves Coelho, Alexandre Lacerda e Silva.  A ICI parabeniza os 

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

IGREJA EM OBRAS – O espaço do 3º andar que é utilizado diariamente como pátio 

pelas crianças da creche e também como espaço para as crianças da escola dominical e 

festas da Igreja está sendo pintado. Este espaço passa por uma pintura completa com 

limpeza do teto e pintura das paredes até o chão.  Isto tudo sob a coordenação e 

trabalho diário do nosso presbítero Elmo Mendes que agora é o administrador do 

nosso prédio.   

TEMA DO PRÓXIMO DOMINGO: “Jesus, o Espírito e a libertação do ser humano” – Lc 

4.14-21. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Celso; noite: Marcelo e Roberto; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Eliezer e Dimas. 

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. 


