
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI – O Pastor Edson convoca o Conselho da ICI 

para reunir-se amanhã, dia 22, às 20:00h. Na pauta, entre outros assuntos, a convocação 

da assembléia da Igreja e a discussão da temática do próximo encontro ecumênico da 

ICI, a ser realizado no final de junho. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DA CASA DA EUNICE – Próxima quarta-feira, às 15:00h 

é dia de festa na casa da tia Eunice. Nossas reuniões de oração voltam a acontecer 

quinzenalmente. É bom lembrar que tal reunião acontece há mais de quarenta anos, 

sendo um dos alicerces da vida de nossa querida Igreja. O endereço: Rua Francisco 

Otaviano, 23 apto 201 – Bl. 1 – Copacabana.  Participe! 

 

CONCERTO DA PAIXÃO – 2010 – A Sociedade de Cultura Musical – SCM – 

convida para a audição coral a ser realizada no dia 29 de março, segunda-feira, às 

20:00h, na Christ Church, rua Real Grandeza, 99, Botafogo, com entrada franca. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Sérgio Luiz Hoeflich, Zenon Juvenal 

Bertola Oliveira; dia 22: Julio César Mures Esteves Lopes; dia 23: Carlos Silva de 

Araújo; dia 25: Gedra Maria Villaça; dia 27: Nina Bonan Reis Vernes. A ICI 

parabeniza os aniversariantes da semana e pede a Deus que lhes estenda as suas 

bênçãos. 

 

ATENDIMENTO PASTORAL – Sempre às terças e quintas-feiras  à tarde. É só 

agendar com a secretária Rute. 

 

BAZAR DO CREI – Está sendo planejado um bazar para meados do mês de maio.  A 

partir do mês de abril estaremos recebendo as doações que já podem começar a ser 

separadas entre os brinquedos das crianças, desde que em bom estado, roupas também 

em bom estado de uso, além de utensílios domésticos.   

 

MEDITAÇÃO NA ICI –  O grupo de meditação da ICI continua suas atividades nesta 

segunda-feira. Num primeiro momento a última parte da palestra de Jean Yves Leloup 

sobre O lugar do corpo na meditação. Em seguida, vinte minutos de silêncio. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, desligue o celular antes mesmo de 

entrar no templo. 

 

ENCONTRO ECUMÊNICO DA ICI – Nosso encontro acontecerá entre os dia 18 a 

20 de junho. Amanhã na reunião do Conselho da Igreja serão definidos os últimos 

detalhes como o convite à Igreja Presbiteriana de Vila Isabel.  No mês de abril daremos 

início às inscrições. Anote em sua agenda. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: Mariana e Eliezer; Próximo 

domingo: manhã: Lya; noite: Marcelo e Mariana. 

 

 

 


