
NOTAS IMPORTANTES 
 
 
CHÁ BENEFICENTE DO CREI – Na próxima semana, dia 27 de novembro às 15:00h na Av. Delfim Moreira, 662 – 
Salão de Festas, será realizado o chá em benefício do CREI.  Preço: R$ 25,00.  Adquira o seu convite com Vilma 

Hamacher no culto da manhã e com Lenita Moraes no culto da noite. 

 

ATUALIZANDO A SECRETARIA  -  É hora de fazermos uma atualização no computador que atende à secretaria da 
ICI,  com vistas a atender melhor as demandas crescentes da Igreja.  Pessoas há  que muitas vezes tem um excelente 

equipamento em casa em completo desuso. Se é esse o caso, por que não compartilha-lo com a Igreja?  Se você tem 

interesse em nos ajudar nesse propósito,  procure um dos pastores. 

 
NÃO HAVERÁ CELEBRAÇÃO  DA NOITE  NA ICI NO DIA 30 DE NOVEMBRO – Em virtude do grande 

número de pessoas que participam do culto da  noite estarem voltando do Encontro em Guapimirim.  

 

ENCONTRO EM GUAPIMIRIM – Chegou a hora! No final do mês, dias 28, 29 e 30 estaremos em Guapimirim para 
o nosso Encontro da ICI. Quem ainda não fez a inscrição faça logo. Já temos mais de 40 inscritos. O que você está 

esperando para fazer a sua?  Este será um Encontro especial para pensarmos nossas questões:  “ICI – PARA ONDE 

VAMOS?”  As inscrições estão sendo feitas pelos diáconos de plantão no culto da manhã e da noite.  Teremos também 

uma Van para quem preferir. O preço da Van: R$ 50,00 por pessoa.  Inscrição: R$ 10,00. Crianças até 5 anos: grátis; de 6-
10 anos: R$ 75,00. De 11 anos em diante preço de adulto: R$ 145,00 por pessoa.  O pagamento completo deve ser 

efetuado até o dia 23.  Vamos ajudar os organizadores do encontro não deixando para a última hora.   Para quem não 

conhece a Pousada temos o folder anexo no mural.  

 
BAZAR NOVOS E USADOS  – Na primeira semana de dezembro organizaremos um  bazar para as mães do CREI. Para 

isso estamos aceitando todos os tipos de doações, tais  como, roupas, sapatos, brinquedos, etc. Obviamente que tudo em 

bom estado de uso.  Gostaríamos que as doações fossem feitas no máximo   até o próximo dia 30 de novembro.  

MOTHER MARIA VALLA - Temos o privilégio de receber nesta manhã a visita de Mother  Maria Valla , do  Carmel 
of St. Teresa , localizado em Alhambra na California, USA.  Foi durante muitos anos Superiora desse convento e uma 

espécie de embaixadora da ordem pelo mundo, ajudando na implantação de novos conventos Carmelitas ou resolvendo 

problemas internos e externos.  Mother Maria Valla é irmã do nosso querido Victor Valla.  Acompanha-a nesta viagem a 

Sister Teresa, também membro da ordem.   A ICI estende a estas amadas irmãs a sua destra de alegria, desejando que 
continuem sendo uma bênção nas mãos do Deus amoroso. Abraçamos também Victor e Kita e nos unimos a sua emoção 

com a presença da irmã/cunhada tão querida. Bendito seja Deus! 

DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS – No dia 26 de novembro, quarta-feira,  às 20:00h, estaremos celebrando o 

já tradicional culto do dia de ação de graças.  Sérgio Duarte estará à frente deste evento que contará com todos os nossos 
pastores, inclusive o Rev. Jonas Rezende que será o pregador.  É sempre bom lembrar que este culto é a grande 

oportunidade de mostrarmos a nossa gratidão a Deus de várias maneiras. Uma delas, reunidos em comunidade de fé 

expressarmos através de cânticos, oração e reflexão o quanto Deus tem sido generoso para conosco em todos os aspectos 

de nossa vida. Uma outra forma é contribuir com os trabalhos sociais da Igreja como o CREI que no final de ano precisa 
de um bom reforço de caixa para saldar seus compromissos de 13º salário, férias etc. e o Projeto Cesta Básica  que 

também necessitará de um reforço especial, uma vez que em dezembro distribuímos 2 cestas básicas, no caso a de 

dezembro e janeiro adiantadas. 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17: Thieplo de Benites Bertola Gonçalves; dia 21: Everaldo Vieira Junior; 

dia 22: Anderson Amaral.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Ezequiel 34.11-16, 20-24, Salmo 100, 
Efésios 1.15-23, Mateus 25.31-46. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Lya; noite: Bruno; Próximo domingo: manhã: Samira e Teresa; noite: Wania. 

 
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 

 


