
NOTAS IMPORTANTES 

 
ORAÇÕES – Lembremo-nos do Rev. Jonas, que graças a Deus já se recupera de uma 

pneumonia, do Victor, filho da Wania que também já se recupera de um tombo que 

deixou alguns pontos e, apesar da indicação inicial, não terá que fazer nenhuma cirurgia 

no maxilar, do Dr. Peter e de D. Emilia, mãe da Elizete que se encontram enfermos e 

necessitam de nossas orações. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 18: Ana Paula Nogueira; dia 21: Carlos 

Alfredo de Oliveira Roxo; dia 23: Solange Maria de Oliveira Roxo.  A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Vamos iniciar o ano lembrando daqueles que 

necessitam das cestas básicas doadas por nossa Igreja. Esgotamos o nosso estoque nas 

cestas do final do ano e estamos necessitando de todos os itens para a cesta básica que 

será entregue no mês de fevereiro. Não se esqueça de trazer proteínas não perecíveis 

como latas de atum ou sardinhas, além dos básicos: arroz, feijão, óleo, açúcar, 

macarrão, pó de café, biscoitos, fubá, leite em pó, aveia.  Se cada pessoa trouxer um 

item com certeza teremos todos os itens necessários para compormos as cestas.  

 

CULTO “IN MEMORIAM” - Na próxima terça-feira, dia 19, às 19:00h teremos um 

culto de gratidão pela vida do Sr. Flávio Caetano Grottera, falecido no dia  07 de janeiro 

último.  O Sr. Flávio era marido de Patrícia Grottera, membro de nossa Igreja. Pedimos 

que Deus conforte a família enlutada. 

 

IGREJA EM OBRAS – Nossa Igreja está passando por uma reestruturação geral. 

Trocamos o piso e toda a parte elétrica também está sendo trocada para maior 

segurança.  Desculpem os transtornos neste período. 

 

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

entrar no templo. 

 

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

domingo: manhã: Lya; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h 

 

 

 

 


