
NOTAS IMPORTANTES 

 
ATUALIZAÇÃO TEOLÓGICA -  Entre os dias  1 e 4 de maio, acontece em Jundiaí, SP, a 27 

seminário de atualização teológica, tendo como tema  Virtualidade: juventude e ecumenismo em 

tempos de globalização.   O encontro está sendo promovido pelo Centro Ecumênico Brasileiro de 

Experiências Pastorais, com apoio do Conselho Latino-americano de Igrejas. Confira no mural.  

  

CLASSE PAUL TILLICH – Na próxima terça-feira, excepcionalmente, não teremos a classe Paul 

Tillich. No dia 29, ultima terça-feira do mês,  retomaremos nossos estudos.  

 

BAZAR DE NOVOS E USADOS – Entre os dias 11-15 de maio teremos o bazar em benefício do 

CREI. Para  tanto estamos pedindo doações de roupas, brinquedos, eletro-eletrônicos funcionando, 

bijuterias, sapatos, utensílios domésticos,  tudo em bom estado de uso.  As doações podem  ser 

entregues nos domingos ou durante a semana,  no horário de funcionamento do CREI. 

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ -  Estamos nos aproximando do mês do Encontro, portanto não 

deixe para a última hora a sua inscrição. O tema: A Igreja frente ao desemparo no mundo 

contemporâneo.  Na coordenação geral do encontro:  Wania  Dias Carvalho e Lenita Moraes. As 

inscrições podem ser feitas com Wania e Rute no culto da noite.  Os preços: Inscrição: R$ 10,00; 

Quarto single:  R$ 275,00, quarto duplo: R$ 195,00 por pessoa; quarto triplo: R$ 180,00 por pessoa; 

quarto quádruplo e quíntuplo: R$ 170,00 por pessoa.  Crianças até 5 anos: grátis, de 6-11 anos: R$ 

95,00.   Você pode fazer dois cheques sendo o último com a data do Encontro.  As pessoas que 

quiserem ir de Van o preço é R$ 60,00 por pessoa, devendo sair da porta da Igreja para o Hotel no 

dia 30/Maio às 14:00h e voltando dia 01/Jun  às 15:00h.   

 

JUNTA DIACONAL – Domingo passado a Junta Diaconal se reuniu para a eleição da nova 

diretoria e inclusão de novos diáconos.  Os novos diáconos são: Lúcia Maria Pinto Pereira, Lya 

Costa da Silva, Teresa Pereira, Samira Farid Ismail, Izabel Christina de Alcantara Figueiredo 

Pimenta, Mariana Meyer Coelho, Eliezer Luiz dos Santos Leal e Bruno de Souza Lima da Silva.   

Foi escolhida a nova diretoria que ficou assim constituída: Coordenação: Wania Dias Carvalho e 

Secretária: Rute Perandini. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Estamos recebendo dominicalmente todos os itens da cesta básica. 

Para quem ainda não sabe: arroz, feijão, macarrão, açúcar, fubá, óleo, pó de café, leite em pó e 

biscoitos.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 21: Neli Ferreira Mures, Gabriela Brandão Wagner.  

A ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 17.22-31, 

Salmo 66.8-20, 1 Pedro 3.13-22, João 14.15-21. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: 

manhã: Lucia; noite: Liliane e Paulo Edson. 

 

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

 

 

 


