
NOTAS IMPORTANTES 

 
REV. EDSON E FAMÍLIA DE VOLTA 

AO LAR – Após merecidas férias temos o 

nosso pastor e sua família de volta.  A eles 

as nossas boas vindas! 

 

AGRADECIMENTO - Nosso querido 

Pastor Leonardo Amorim, não obstante a 

difícil tarefa de conclusão de sua 

dissertação de mestrado durante todo o mês 

de janeiro, soube com presença segura e 

fortalecedora de nossa pastora Leni 

conduzir com tranqüilidade e presteza as 

atividades da ICI durante as férias do pastor 

Edson. Obras na Igreja, visitação aos 

enfermos, pregação nos cultos e ao mesmo 

tempo a conclusão da dissertação de 

mestrado. Foi uma dura prova para nosso 

jovem pastor. Ao Leo e D. Leni nossa mais 

profunda gratidão a Deus.  

 

GRUPO DE MEDITAÇÃO DA ICI - Na 

primeira semana de março o grupo de 

meditação da ICI retoma suas atividades. A 

idéia inicial é que os encontros para 

ocorram sempre às segundas-feiras. 

 

REFORMAS NO TEMPLO - Nosso 

templo que já havia recebido nova 

iluminação no final do ano, recebeu no mês 

de janeiro um novo piso. A parte elétrica 

tanto do templo como do edifício foi 

totalmente trocada.  A Igreja está mais 

clara, o edifício mais seguro. Tudo isso para 

que nosso amor-serviço a Deus e ao 

próximo possam se concretizar ainda com 

mais intensidade. Um agradecimento 

especial a nossa querida Maria José 

Rezende pela supervisão dos trabalhos de 

reforma do piso e corredor do templo. 

Também nosso agradecimento ao Marcos 

Vinicius pela supervisão dos trabalhos de 

reforma da parte elétrica.  

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI - O 

Rev. Edson convoca o Conselho da ICI 

para reunir-se na segunda-feira, 22 de 

fevereiro, às 20:00h, aqui na ICI. 

 

NO PRÓXIMO DOMINGO NÃO 

TEREMOS O CULTO DA NOITE – Em 

virtude do carnaval e grande movimentação 

nas ruas, como já acontece tradicionalmente 

na nossa Igreja, não teremos o culto da 

noite.  Pela manhã, culto às 10:30h, como 

sempre. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Simone Ribeiro Corrêa; dia 08: 

Luzimar Tavares da Silva; dia 10: Marion 

Spiegel, Cely Moraes Bianchi; dia 11: 

Anna Paula Florenzano de Almeida, 

Elizabeth Alexandra Vianna da Costa Leite.  

A ICI parabeniza as aniversariantes e pede 

a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Os itens 

que faltam para compormos as cestas 

básicas deste mês são: pó de café, aveia e 

macarrão. 

 

NOSSAS ORAÇÕES pela mãe da Elizete, 

D. Emília que continua internada no CTI do 

Hospital em Araruama, e também por D. 

Maria de Lurdes Carvalho da Silva, 

internada no CTI do Hospital Copa D’or. 

Nossa gratidão a Deus pela recuperação do 

Dr. Peter Spiegel. 

 

DIÁCONOS – Estamos necessitando de 

candidatos à diaconia da ICI, 

principalmente para o culto da noite.  

Aqueles que quiserem servir à comunidade 

com seu trabalho devem procurar um dos 

diáconos de plantão ou o pastor 

manifestando seu desejo. No dia 21 

próximo, às 17:30h, está convocada uma 

reunião com os pastores e todos os diáconos 

atuais e aspirantes.  Traga suas idéias para 

discussão. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...P

or favor, desligue o celular antes mesmo de 

entrar no templo. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Teresa. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h. 

 

 


