
NOTAS IMPORTANTES 

 
PETRÓPOLIS – Na manhã deste domingo nossa congregação em Petrópolis reúne-se para sua primeira 

celebração  neste ano de 2008.  A casa do casal Ana/Neno será palco mais uma vez destes momentos de 

comunhão, crescimento e louvor. O pastor Pedro dirigirá a liturgia que terá como pregador o Pastor Edson.  

Que Deus abençoe nossa congregação e que seja um ano abençoado para nossos irmãos petropolitanos.  

 

EDGARD DE SOUZA NOGUEIRA - Será o pregador do culto na noite, na ICI. Para quem não sabe, nosso 

querido Edgard quase concluiu o curso de teologia no Seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo. 

Impedido de concluir o curso, acusado de ser comunista, Edgar afastou-se da Igreja, sem jamais renegar a 

profunda fé em Deus.  Tem sido uma bênção  integrando o conjunto de vozes do coral da ICI.  Nesta noite, 

ocupa  o púlpito, trazendo-nos a preciosa palavra do Senhor. Que Deus o ilumine! 

 

CONVITE ECUMENICO – Do Centro Ramakrishna Vedanta, do Rio de Janeiro, recebemos convite para 

participar da programação referente a visita de SWAMI SUNIRMALANANDA, dentro uma programação 

que pode ser conferida no Mural da ICI.  

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ - O nosso tradicional encontro no Hotel São Moritz, neste ano, acontecerá 

no primeiro semestre. Já temos data: 30 de maio a 01 de junho. Os primeiros passos referentes à organização 

do encontro já começam a ser dados. Hoje, após o culto da noite, no Itahy, os que puderem e quiserem estão 

convidados para uma boa conversa na busca de um tema para o encontro.  

 

CONVITE DO BENNETT -  A coordenação da teologia do Instituto Metodista Bennett está promovendo 

uma programação em homenagem a um dos maiores historiadores do protestantismo brasileiro, falecido no 

ano passado, Rev. Antonio Gouveia de Mendonça.  O evento acontecerá no dia 06 de março, quarta-feira, às 

19:00h,  e terá dois momentos: 1. Conferência sobre o movimento gospel,  a ser proferida pela Prof. Magali 

Cunha da Univesidade Metodista de São Paulo. 2. Mesa sobre a contribuição do Prof. Antonio Gouveia de 

Mendonça  ao protestantismo brasileiro.  A mesa será composta pelos Profs. Jether Ramalho, Luiz Longuini e 

por nosso Pastor Edson.   Se você quer conhecer os caminhos atuais do protestantismo brasileiro, participe 

desta programação.  Quarta-feira, dia 05 de março, às 19:00h, no Instituto Metodista Bennett.  O endereço: 

Marquês de Abrantes, 55, Flamengo. 

 

JARDINS DA ICI -  Nosso querido irmão Luiz Sergio ofereceu-se para cuidar do jardim da ICI. Louvado 

seja Deus! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 25: Márcia Moreira Sodré, Rev. Alexandre Marques Cabral; 

dia 27: Luiza Spiegel de Almeida, Carolina Grottera. A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 

REUNIÃO DA DIACONIA – Os diáconos da ICI terão sua primeira reunião neste ano no próximo domingo,  

02 de março, após o culto da manhã.  Membros efetivos da ICI interessados em colaborar com este trabalho 

estão convidados a participar.  Nesta reunião elegeremos a nova coordenação da diaconia.  Tragam sugestões! 

 

CESTA BÁSICA – Hoje em ambos os cultos estaremos recebendo os seguintes itens da cesta básica: açúcar, 

pó de café, fubá, aveia ou maisena.  Os outros itens temos estocados. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMIINGO – 1 Samuel 16.1-13, Salmo 

23, Efésios 5.8-14, João 9.1-41. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Márcia; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Tereza; noite: 

Wania. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h 

 

 


