
NOTAS IMPORTANTES 
 

HOJE NÃO HAVERÁ O CULTO DA 

NOITE - Em virtude do Encontro da ICI 

em Guapimirim e do jogo do Brasil no 

meio da tarde, não teremos o culto da noite 

hoje. Pedimos a Deus que acompanhe a 

todos que foram ao Encontro na sua viagem 

de volta. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração da próxima quarta-feira será na 

residência de Rejane Pinhão. O endereço: 

Av. Visconde de Albuquerque, 208 apto 

301 – Leblon. O horário: 15:00h. 

 

VIVA NOSSA QUERIDA PASTORA!  
No próximo domingo, nos cultos matutino e 

vespertino, celebraremos os 10 anos de 

ministério pastoral da nossa querida D. Leni 

Gusmão.  Bendito seja Deus! 

 

JARDINAGENS TEOLÓGICAS – 

Também no próximo domingo após o culto 

da noite, teremos o lançamento do livro 

Jardinagens Teológicas, escrito por nosso 

Pastor Edson em parceria com o teólogo 

metodista Ricardo Lengruber. O livro será 

vendido ao preço de R$ 15,00 e toda a 

renda será revertida para o CREI.  

 

ORDENAÇÃO - No último domingo, no 

culto da noite, a ICI viveu um daqueles 

momentos que ficarão para sempre em 

nossa lembrança. Celebrou-se  a cerimônia  

de investidura ao Sagrado Ministério da 

Palavra e dos Sacramentos do irmão  Sergio 

Muniz Duarte.  Com a presença de diversos 

pastores e pastoras,com grande assistência 

de diferentes igrejas irmãs, o culto foi 

marcado por muita emoção. Logo após a 

celebração foi servido um delicioso lanche 

preparado carinhosamente pelas irmãs do 

agora Reverendo Sergio Muniz Duarte.  Ao 

Sergio o abraço forte e amoroso da ICI, na 

esperança de que campos se abram para a 

realização plena da sua vocação. Bendito 

seja Deus!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Rev. Edson Fernando de Almeida; 

dia 21: Miriam Rodrigues Pereira Roxo; 

dia 22: José Luiz Torres Mena Barreto; dia 

23: Christovam de Oliveira Araujo Filho; 

dia 24: Joana Grottera; dia 25: Mariana 

Henrique Gomes Pinto, Casimira Fernandes 

da Silva; dia 26: Gustavo Imbuzeiro Duarte 

Bodstein.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

CONTRIBUIÇÕES À ICI – O nosso 

Conselho resolveu iniciar uma campanha 

com o objetivo principal de aumentar o 

número dos membros, efetivos ou não, que 

contribuem para a Igreja com regularidade, 

seja mediante depósito mensal em conta 

bancária da ICI, seja escrevendo seu nome 

no  envelope amarelo. É certo que esse 

número já tem aumentado, mas ainda está 

longe de ser o ideal, e certamente poderia 

ser bem maior. A  contribuição regular, 

sistemática e mensal, torna mais fácil e 

segura a  organização do orçamento da 

Igreja, facilitando a manutenção dos 

projetos da nossa comunidade. Não fossem 

as contribuições certas todo o mês, a Igreja 

estaria impossibilitada de honrar seus 

compromissos ordinários e extraordinários. 

As ofertas esporádicas são igualmente 

muito bem vindas, e sempre terão boa 

destinação, especialmente nos serviços 

assistenciais da Igreja. Mas, não podem ser 

a base do nosso orçamento. Por isso, 

estamos desafiando você a contribuir com 

mais regularidade. Não importa a quantia, o 

importante é que seja ofertada 

sistematicamente, mês a mês. Vamos 

melhorar nossa base de arrecadação? Entre 

nessa roda com a gente. Do pouco de cada 

um, reuniremos o necessário para 

honrarmos nossos compromissos 

financeiros como parte do nosso 

testemunho neste bairro, com absoluta 

transparência como tem sido nesses mais de 

quarenta anos de presença da ICI nesta 

cidade maravilhosa.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana. 

 

NOSSA PROGRAMAÇÃO SEMANAL 

– Cultos: domingos às 10:30h e 19:00h. 

Classe Paul Tillich: segundas às 18:00h. 

Meditação: segumdas às 19:00h



 


