
 

 

 

 



 

NOTAS IMPORTANTES 

 

ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ – O próximo encontro da ICI no Hotel São 

Moritz será entre os dias 19 a 21 de outubro e  as  inscrições estão sendo feitas com os 

diáconos de plantão.  Eis os preços: Inscrição: R$ 10,00; 1 adulto no quarto single: R$ 

400,00; quarto duplo (2 adultos no mesmo quarto) R$ 300,00 por pessoa; quarto triplo 

(3 adultos no quarto) R$ 280,00 por pessoa; 4 ou 5 adultos no quarto quadruplo ou 

quíntuplo) R$ 200,00 por pessoa. Criança até 5 anos: grátis; de 06 a 12 anos no mesmo 

quarto com os pais: R$ 100,00. (*) Cortesia de uma criança até 12 anos no quarto com 

dois adultos pagantes quando houver mais de uma criança. O hotel inclui pensão 

completa. 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS BOLSAS DO ENCONTRO – No dia 06 de 

outubro às 13:00h teremos um grande churrasco na casa da Cely ao preço de R$ 20,00 

com direito a karaokê.  As bebidas serão vendidas à parte. Temos apenas 70 convites. 

Não deixe para a última hora.  Os convites estão à venda com o Antonio. 

BÍBLIA DO CINQUENTENÁRIO - Uma edição especial da Bíblia, na versão revista 

e atualizada, com letras grandes, foi carinhosamente preparada para a celebração do 

cinquentenário da ICI. Adquira o seu exemplar com um dos diáconos ao preço de R$ 

50,00.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da próxima quarta-feira será na 

residência de Eunice Simões. O endereço: rua Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – 

Copacabana.  Participem! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Marilia Rothier Cardoso; dia 17: Lenita 

Vieira Moraes; dia 18: Beatriz de Carvalho Paiva, Márcio Miguez de Mello Mathias; 

dia 19: Beatriz Conceição Nascimento, Beatriz Hamacher Soares, Sidney de Oliveira 

Santos.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas 

bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Teresa; noite: Marcelo; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Rute. 


