
NOTAS IMPORTANTES 

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

DO CREI – A Presidente Lucília Ramalho 

convoca os membros da Assembléia do 

CREI para a Assembléia ordinária a ser 

realizada hoje, dia 27 de março após o culto 

da manhã. A Assembléia tem como 

objetivo a leitura de Relatórios da Diretoria 

e Tesouraria. 

 

ANIVERSÁRIO DOS PASTORES – 

Hoje após o culto da noite iremos 

comemorar os aniversários da  pastora Leni 

e pastor Leonardo ocorridos no mês de 

março. Solicitamos que todos tragam um 

prato de salgados. A Igreja oferecerá o bolo 

e refrigerantes. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é 

dia da classe Paul Tillich.  Continuaremos o 

estudo do primeiro capítulo da obra Deus – 

um guia para os perplexos.   A aula começa 

pontualmente às 18:30h e terá uma hora de 

duração.  Participe! 

 

ICI EM AÇÃO -  Na terça e quarta-feira o 

Pastor Edson estará na Faculdade Unida de 

Vitória, a capital dos capixabas,  falando 

sobre o  tema: "Do viver prático ao viver 

simpático: a fé cristã e o mistério do 

sofrimento humano".  As palestras estão 

inseridas no projeto “Teologia Antenada” 

que tem como objetivo promover a 

interação teológica entre alunos, 

professores, pesquisadores em teologia e 

áreas afins daquela instituição de ensino. 

 

ABAIXO ASSINADO - Um abaixo 

assinado promovido por representantes de 

diferentes movimentos sociais, políticos e 

religiosos da cidade Niterói visa chamar a 

atenção das autoridades publicas daquele 

município para a inoperância das políticas 

de socorro e reconstrução do Morro do 

Bumba, um ano após o desastre que matou 

47 pessoas e desabrigou milhares na cidade 

de Niterói.  O “abaixo assinado por moradia 

digna” encontra-se afixado no mural da 

Igreja e lista 4 urgentes reivindicações. 

Coloque lá a sua assinatura. 

 

ESPAÇO CREI: LEMBRANDO QUE 

OS ITENS DO CREI SÃO 

PRIORIDADE estejamos atentos quanto 

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 (100 litros), Bombril, 

esponja, cloro ou água sanitária, panos de 

prato e sacos para limpeza. 

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), Nadir 

Gontijo (mãe de Ana Mara Miguez), 

Helena Srur e Sandra Sales (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. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Nina Bonan Reis Vernes; dia 29: 

Elisabete Gonçalves Vieira, Marcos da 

Silva Andrade, Simone de Macedo Amaral; 

dia 30: Felipe Spirito Diniz  Kovach;  dia 

01.04: Miriam Teixeira Guimarães, Heloisa 

de Moura Figueiredo; dia 02: Elizabeth 

Simões Dannemann, Martha Martins de 

Castro Andrade Guerreiro.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Lya; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h  

e 19:00h.



 


