
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
PARABÉNS PEDRO!  Há pouco menos de um ano nosso querido Pedro Vieira Veiga, então 

pastor da congregação da ICI em Petrópolis, resolveu tentar a carreira diplomática. Tratava-se 

de um sonho antigo adiado pelo chamado ao pastorado. Na metade do ultimo ano o sonho com a 

diplomacia voltou a visitar o coração do jovem pastor.  Concorrendo com outros 14 mil 

candidatos, Pedro conclui todas as etapas do concurso, ficando entre os 100 aprovados. Já em 

agosto deverá transferir-se para Brasília, dando inicio à formação no Itamaraty. Seja Deus 

louvado pela vida de Pedro e Luciana, sua linda parceira de esperanças e lutas. Parabéns ao 

Pedro pela determinação, coragem e força de mudar o rumo de sua caminhada, para continuar a 

ser fiel aos talentos que Deus colocou em seu coração.  A ICI e a Congregação de Petrópolis 

sentem-se privilegiadas por terem sido um dos ninhos onde a vocação de Pedro pode 

amadurecer e desabrochar. Que Pedro volte sempre ao ninho para abastecer-se nesta linda e 

difícil tarefa de ser sinal de compreensão e diálogo entre os povos.   

 

CONGREGAÇÃO DA ICI EM PETRÓPOLIS - Está convocada para reunir-se no próximo 

domingo, às 11:00h, para aquele momento tão esperado de comunhão e reafirmação do 

compromisso de servir a Deus e ao próximo. A reunião acontece na casa do querido casal Ana e 

Neno Rezende.  

 

SESQUICENTENÁRIO DA IGREJA PRESBITERIANA NO BRASIL – No dia 12 de 

agosto, às 19h30min, na Catedral Presbiteriana haverá um culto de gratidão pelos 150 anos da 

chegada de Simonton no Brasil. O evento contará com a presença do Exmo. Senhor Presidente 

da República, do Exmo. Senhor Governador do Estado, do Exmo. Senhor Prefeito Municipal e 

muitas outras autoridades.  Outras comemorações marcarão este evento. Confira no mural. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - Próxima quarta-feira, às 15:00 as mulheres da ICI se reúnem na 

residência da Eunice Simões para momentos de oração e confraternização.  O endereço: Rua 

Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – Copacabana. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Maria Neide Ferreira Leite; dia 28: Rosana 

Montenegro Martins da Silva, Ângela do Nascimento Carvalho; dia 29: Flávia de Macedo 

Amaral Lopes; dia 30: Ana Julia Mures Esteves Lopes.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

LIVROS DO PASTOR JONAS – Estão sendo vendidos a preço de custo livros de edições 

anteriores do pastor Jonas Rezende.  Os interessados devem ligar para a secretaria da Igreja.  O 

último livro lançado na ICI está sendo vendido por R$ 20,00 com os diáconos de plantão. 

 

ENCONTRO DA ICI – No próximo domingo iniciaremos as inscrições para o encontro da ICI 

que ocorrerá entre os dias 25 a 27 de setembro em Araruama. Trata-se do encontro anual da ICI, 

ocasião de reafirmar nossos princípios norteadores, analisar nossos projetos e, sobretudo, 

desfrutar preciosos momentos na presença de nossos irmãos e irmãs. Forma de pagamento: 

Para pagamentos efetuados até 06/SET: Preço por adulto R$160,00.  Entrada R$ 30,00, saldo 

finalizado até 06/set. Preço por criança: 0 a 5 anos – livre; 06 e 07 anos: R$80,00; 08 a 10 anos: 

R$110,00.  Para pagamentos a serem efetuados de 07 a 20/SET: Preço por adulto: R$180,00, 

Forma de pagamento: Entrada R$30,00 e saldo finalizado até 20/SET; Preço por criança: 0 a 

5: livre, 06 e 07 anos:R$90,00; 08 a 10 anos: R$120,00. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel: noite: Eliezer e Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Rute. 

 

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


