
NOTAS IMPORTANTES 

 
ANIVERSÁRIO DA ICI  - Hoje teremos apresentação especial do coro da ICI, no culto da 

noite, em comemoração aos 46 anos da ICI. 

 

BOLO DO ANIVERSÁRIO DA ICI – Hoje após o culto da noite comemoraremos o 

aniversário da ICI com um bolo e refrigerantes.  Venham todos e todas  

 

A FESTA CONTINUA – No próximo domingo, pela manhã, receberemos a amável presença 

do coral da Igreja Presbiteriana da Ilha do Governador, acompanhado do seu Pastor,  Reverendo 

Marcos Martins.  No culto da noite, teremos o lançamento do livro Deus entre gestos, cenas e 

palavras: relações entre teologia e arte, do jovem teólogo batista Alessandro Rocha.  Confira 

os detalhes no mural. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO - O Conselho da ICI está convocado para reunir-se amanhã, 

segunda –feira, às 20:00h, pontualmente. 

 

BÍLIA E TEOLOGIA POLÍTICA - A Editora Mauad acaba de puplicar a dissertação de 

mestrado do nosso querido Jimmy Sudário. O título:Bíblia, teologia e política. Parabéns, 

Jimmy! 

 

ENCONTRO DA ICI - Espírito de Deus, vem sobre nós! Em busca de uma espiritualidade 

para o nosso tempo. Eis o tema do próximo encontro da ICI, em Araruama na Pousada Abel,  

entre os dias 25 e 27 de setembro.  Faça o quanto antes a sua inscrição, com um dos diáconos de 

plantão. 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.  As pessoas que quiserem visitar a pousada através do  site o endereço do local  é: 

www.abel.org.br/casa_abel_araruama.html.  As pessoas que quiserem ir de ônibus devem 

manifestar-se com urgência. pois, caso tenhamos numero suficiente de interessados, alugaremos 

um micro-ônibus.  Informamos também que teremos 1 casal de recreadores que estarão com as 

crianças nos momentos das reuniões e que elas também terão uma participação nas oficinas que 

se apresentarão na noite do sábado. 

 

GRANDE CHURRASCO EM BENEFÍCIO DO ENCONTRO - No dia 19 de setembro 

teremos um churrasco na casa da Cely, a partir das 13:00h.  Os convites  estarão à venda a partir 

de hoje no culto da noite e custa R$ 15,00 fora as bebidas.  

 

ALMOÇO BENEFICENTE DO CREI – Adquira o seu convite para o almoço em benefício 

do CREI.  O almoço será no dia 06 de setembro, às 12:30h e custa R$ 25,00. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Zildete Queiroz; dia 24: Paula Dannemann, 

Wania Dias Carvalho; dia 29: Luciana Mano de Andrade, Maria Consuelo de Melo Silva.  A 

ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Eliezer e Mariana. 

 

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. 

http://www.abel.org.br/casa_abel_araruama.html

