
 

 

NOTAS IMPORTANTES 
 

REUNIÃO DO CONSELHO - O Rev. 

Edson convoca o conselho da ICI para 

reunir-se amanhã, dia 11 de abril, às 20h, 

pontualmente. Na pauta, entre outros 

assuntos, a assembléia ordinária da ICI a 

ser realizada neste mês de abril.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é 

dia da classe Paul Tillich.  Em pauta o 

segundo capítulo da obra Deus – um guia 

para os perplexos.  A aula começa 

pontualmente às 18:30h e terá uma hora de 

duração.  Participe! 

 

LIXO NO LIXO – Temos encontrado nos 

escaninhos dos bancos da Igreja, latas de 

refrigerante, copos, embalagens de sucos, 

pacotes de biscoitos, etc. Isto atrai insetos 

indesejáveis. Portanto, solicitamos a todos e 

todas o cuidado de colocarem essas 

embalagens no recipiente adequado, ou 

seja, no lixo (próximo aos banheiros).  Se 

for preciso uma ajuda, solicite aos diáconos 

de plantão. Os escaninhos dos bancos 

devem ser utilizados apenas para a guarda 

de Bíblias, hinários e boletins.   

 

PEDRO RIZZO EM AÇÃO - Nosso 

grande Pedro Rizzo está realizando um dos 

grandes sonhos de sua vida: a inauguração 

de um projeto de inclusão social, através da 

luta, em Manguinhos. Centenas e centenas 

de crianças serão beneficiadas pela 

iniciativa.  Confira no mural o convite para 

o lançamento do projeto na próxima quinta-

feira.   

 

NOSSAS ORAÇÕES - Continuemos 

rogando a Deus a presença e bênçãos sobre 

a vida dos seguintes irmãos e irmãs: 

presbítero Arthur Carijó, Rita (irmã de Eni), 

José Ricardo (filho do casal Jether/Lucilia), 

Rosa Dulce (mãe da Cristina), Clara 

(sobrinha de Luiza e Marquinhos), Tereza 

Cristina Sodré Regis (amiga da Eula), 

Maria de Lourdes Rios, Irma Coutinho 

(amigas de Ana Mara Miguez).  Ana 

Cláudia Marques (filha da Nancy). Reserve 

um momento do seu dia para interceder por 

nossos irmãos e irmãs. Bendito seja Deus 

que não me rejeita a oração, nem afasta de 

mim a sua graça. 

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ - Já 

temos data para o encontro anual da ICI no 

Hotel São Moritz. Será entre os dias 3 e 5 

de junho. Maiores detalhes no próximo 

boletim.  

  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 13: Hugo Hamacher Silva; dia 14: 

Antonio Joaquim Fernandes; dia 15: 

Fernanda Campos Boccaletti Fernandes.  A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

ESPAÇO CREI: Lembrando que os itens 

do CREI são prioridade, estejamos atentos 

às necessidades do momento.  Lembremo-

nos que através deles, por exemplo, 

conseguimos diminuir de modo bastante 

significativo o déficit financeiro do ano 

passado; entre outras medidas obviamente. 

Os itens que mais estamos precisando no 

momento são: papel higiênico, sabão em pó 

(o mais em conta), sabão pastoso, sacos de 

lixo preto resistente para lixo pesado (100 

litros), Bombril, esponja, cloro ou água 

sanitária, panos de prato e sacos para 

limpeza. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO – Mateus 21.1-

11, Salmo 118.1-2, 19-29.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: 

Izabel; noite: Marcelo e Mariana; Próximo 

domingo: manhã: Samira; noite: Eliezer. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 
Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo. Evite conversar e 

circular pelo templo no horário do culto. 

Aproveite os momentos na Igreja para suas 

reflexões e orações.  

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h 

 


