
 



NOTAS IMPORTANTES 

 
 

ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ – Um boa parte da  nossa Igreja  encontra-se, 

desde sexta-feira, no Hotel S. Moritz, vivenciando o tema: a Igreja frente ao desamparo do 

mundo contemporâneo. O grupo retorna hoje, no final da tarde. Que Deus a todos 

acompanhe na viagem de volta. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Antonio Carlos Silva, Solange da Silva e 

Sousa; dia 02: Lenise Duarte Mena Barreto; dia 03: Bernardo Amaral Lopes; dia 06: 

Sandra Carijó.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as 

suas bênçãos. 

 

DOAÇÃO EXTRA PARA A CESTA BÁSICA – Agradecemos as doações extras para a 

cesta básica de Marina Del’Negro Coque Sant’Anna e Vanessa Martins Pedro do Coutto, 

sem as quais  não teria sido possível a distribuição das  cestas básicas deste mês.  

 

SERGIO DUARTE – Nosso querido Sergio Duarte será o mensageiro da Palavra no culto 

desta manhã. Sergio tem formação em teologia, é vice-presidente da Sociedade Bíblica do 

Brasil, e tem sido um grande companheiro da ICI nos últimos anos.  Acaba de publicar o 

livro  Deus o fez Senhor e Cristo,  de sua autoria.  Que Deus o abençoe ricamente!  

 

POSSE DOS DIÁCONOS E DIACONISAS -  No próximo domingo, no culto da noite, 

teremos o culto de posse da nova junta diaconal da ICI.  

 

DIÁLOGO TRANSRELIGIOSO -  A diocese anglicana do Rio de Janeiro e o Centro de 

estudos anglicanos convidam para o curso O  Jesus que existiu é o Cristo em quem 

acreditamos: o debate atual da cristologia, com José Comblin, um dos principais teólogos 

latino-americanos, autor de vasta obra bibliográfica e muito requisitado para cursos e 

assessorias. Trabalha com agricultores e lideranças populares, na Paraíba . O curso 

acontecerá nos dias 7 e 8 de junho na Igreja luterana Martin Luther, na rua Carlos Sampaio, 

251, Praça da Cruz Vermelha. Informações pelo tel:  22202148 ( das 9:00 às 12:00h). 

 

PETRÓPOLIS -  No próximo domingo, teremos o encontro da ICI grupo Petrópolis, às 

11:00h.   Ana Rezende, nossa presbítera, estará comemorando mais um ano de vida. Estará 

presente no culto a jovem Silvana cuja casa foi reconstruída pelo projeto fênix, o nascente 

projeto social  de nossa congregação.  Bendito seja Deus!  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira e Teresa; noite: Bruno; Próximo 

domingo: manhã: Eliezer e Mariana; noite: Rute. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO -     Gênesis 

12.1-9, Salmo 33.1-12, Romanos 4.13-25, Mateus 9.9-13, 18-26. 

 

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

 


