
NOTAS IMPORTANTES 
 

 
SERGIO DUARTE - Traz a mensagem ao coração da ICI nos cultos matutino e vespertino, 

neste lindo domingo de inverno. Que Deus o ilumine.        

 

AGRADECIMENTO - O Reverendo Jonas agradece o carinho e amor  demonstrados pela  ICI 

por ocasião do lançamento dos seus dois últimos livros:  Pagar para ver – vestígios de memória 

e Biografia: Aguinaldo de Barros.  Foi uma bela noite. Mais de cem livros foram vendidos. 

Parte da renda foi destinada ao CREI. Alguns exemplares dos livros do Pastor Jonas estão à  

venda a preços promocionais.  Podem ser adquiridos com os diáconos e diaconisas de plantão.  

 

BATISMO - Recebe as águas do Batismo nesta manhã o pequeno Gabriel Tomaz de 

Carvalho, filho de Ricardo Luis Santos de Carvalho e Fernanda Miguel Tomaz de Carvalho, 

sendo padrinhos: Daniel Oliveira Silva da Silva e Cibele Carvalho da Silva.  Que Deus derrame 

as suas bênçãos sobre o pequenino Gabriel. 

 

ANIVERSÁRIO DA ICI - No ultimo domingo de agosto, mês em que a ICI comemora 46 

anos, teremos conosco, no culto da manhã, a presença do teólogo batista Alessandro Rodrigues 

falando sobre o seu livro: Deus entre gestos, cenas e palavras: relações entre teologia e artes.  

 

CHEGAR AOS OITENTA COM VIGOR E TRANSBORDANTE ALEGRIA - Bendito 

seja Deus pelos oitenta anos de vida comemorados por Wilma Hamacher, no ultimo dia 11. Foi 

uma noite com o jeito da nossa querida Wilma: muita musica, gratidão e alegria.  Os convidados 

deram como presente à aniversariante contribuições ao CREI.  Bendito seja Deus! 

 

ENCONTRO DA ICI -  Anote em sua agenda a seguinte data:  25 a 27 de setembro. 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.  Há 

uma equipe preparando cuidadosamente cada passo do encontro. 

 

TRIGÊMEOS - A ICI felicita a nossa querida tia Eunice pelo nascimento dos bisnetos 

trigêmeos no dia 03 de julho: Lucas, Felipe e Isabella Simões Nascimento de Andrade.  Que a 

graça de Deus sustente estes pequeninos e que cresçam em estatura, sabedoria e graça, sempre!  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Anthony Araújo Lima Hood, Camila de 

Andrade Bianchi; dia 20: Frederico Carlos Porto Vidal; dia 25: Liana Marchon.  A ICI 

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

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – 2º Samuel 

11.1-15; Salmo 14; Efésios 3.14-21; João 6.1-21. 

 

SITE DA ICI - No site na ICI, no ícone recados, você poderá conferir o lindo testemunho de 

nossa querida Solange Roxo sobre a importância da presença da ICI na história de sua família.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Wania; Próximo domingo: manhã: 

Izabel; noite: Rute. 

 

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 

 


