
NOTAS IMPORTANTES 

 
LITURGIA E MENSAGEM COM AS CORES DA MULHER -  Ocupa o púlpito, tanto pela 

manhã quanto à noite, a jovem Luciana Mano, teóloga, formada pelo Seminário Batista do Sul e 

membro da ICI. Que Deus a abençoe e ilumine! 

 

ASSEMBLÉIA DO CREI  -  Dia de festa e de luz este segundo domingo de março.  Celebramos o 

dia da mulher, celebrando também as lutas e conquistas do nosso Centro de Recuperação Infantil, 

cuja assembléia ordinária,  acontece  logo após o culto da manhã.  

 

REUNIÃO DO CONSELHO -  Terça-feira próxima, às 20:00h, reunião do Conselho da ICI.  

 

REUNIÃO DA DIACONIA – Teremos uma reunião com o Rev. Edson no próximo dia 30 de 

março, às 17:30h.  Nesta reunião trataremos da eleição da nova coordenadoria e também da entrada 

e saída de alguns membros que solicitaram sua saída. Membros afetivos já comprometidos com a 

ICI que quiserem colaborar com este trabalho estão convidados a participar da nossa reunião.   

 

CLASSE PAUL TILLICH -  A programação da classe Paul Tillich ficou assim definida  Março: 

estudo da primeira parte do Credo dos Apóstolos, tendo como base o texto O espelho e a 

transparência, do teólogo anglicano Jaci Maraschin. Abril: encontros temáticos: 1. Os papéis 

masculino e feminino no mundo contemporâneo. 2. A atualidade do velho dilema 

culpa/responsabilidade. 3. O ser humano estressado: para onde vamos?  4. O amor em tempos de  

ódio. 5.  As novas faces da fé.    As reuniões começam sempre às 18:30h.  Participe! 

 

NOVA ESCOLA DOMINICAL -  No terceiro domingo do mês, dia 16 de março, o Rev Edson 

estará coordenando uma reunião cujo tema será “o ensino na ICI: potencializando nossa escola 

dominical”. Trata-se de uma reunião com nossa linda equipe de professores e professoras da ICI, 

mas também reunião aberta à participação de todos os interessados no tema. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Jorge Luis Rocha da Silva, Rev. Leonardo costa da 

Silva de Oliveira Amorim; dia 10: Miguel Bonan Reis Vernes, Maria Amélia Nunes Araújo Lima; 

dia 11: Rev. Pedro Vieira Veiga.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

derrame as suas bênçãos. 

 

ENCONTRO DA ICI NO SÃO MORITZ - Hoje, logo após o culto da noite, na tradicional 

confraternização no Itahy, estará sendo definido o tema para o encontro em São Moritz, que 

acontecerá entre os dias 30 de maio e 01 de junho.  Também hoje estarão sendo definidas as equipes 

de organização do evento.  No próximo domingo teremos as informações completas, incluindo 

preços e etc.  Desde já, reserve esta data: 30 de maio a 01 de junho. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Mateus 21.1-11, 

Salmo 118.1-2, 19-29. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Márcia; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Aline; 

noite: Mariana e Marcelo. 

 

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 


