
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

VICTOR VALLA - Na manhã de hoje 

voltamos nossos corações ao alto para um canto 

de gratidão pela vida do nosso querido Victor 

Vincent Valla.  Que a mística revolucionária 

que animou o coração deste irmão dos pobres  

contagie nossa  caminhada.  Jamais se apagará 

em nós aquele sorriso farto, aquela vitalidade 

que pulsava  para além dos  limites de um corpo 

tão frágil.  Bendito seja Deus por vida tão 

preciosa! 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – As mulheres da 

ICI reúnem-se às 15:00h da próxima quarta-

feira, dia 23,  em reunião de oração e 

confraternização na residência da Eunice 

Simões. O endereço: Rua Francisco Otaviano, 

23 /201-Bl. 1 – Copacabana. 

 

REV. RICARDO LENGRUBER - Pastor 

metodista, professor do Bennett, Diretor 

administrativo do Educandário Miesótis na 

cidade de Friburgo, o Rev. Ricardo Lengruber 

nos trará a palavra no culto desta noite.  O 

jovem pastor acaba de lançar o livro A escola 

que (Des)acredito, publicado pela  Editora 

MAUAD. Ao Ricardo e sua linda família, o 

abraço carinhoso e amigo da ICI. 

NOVOS MEMBROS -  O Conselho da ICI 

recebeu, por jurisdição, em sua ultima reunião 

ordinária, os seguintes novos membros:  

Ricardo Florentino Miguez, Marcela Clark 

Florentino e Glauciane Viana.  Seja louvado 

Aquele que renova  todas as coisas, alargando  o 

horizonte da nossa comunhão. 

LIVRO DO JIMMY – Parabéns ao Jimmy 

pelo sucesso, na ultima quarta-feira, do 

lançamento do livro Bíblia e teologia política – 

Escrituras, tradição, emancipação, publicado 

pela Ed. Mauad. Um segundo lançamento 

acontecerá aqui na ICI, no inicio de outubro. 

Detalhes no próximo notas importantes.  

 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2010 – 

Já está pronto o texto base da campanha da 

fraternidade 2010 cujo tema será: Economia e 

vida. O lema: Vocês não podem servir a Deus 

e ao dinheiro (Mc 6:24c). A campanha terá 

como objetivo central unir as igrejas cristãs e 

pessoas de boa vontade na promoção de uma 

economia a serviço da vida, sem exclusões, 

criando uma cultura de solidariedade e paz.  

 

CONTRIBUIÇÕES À ICI - Pelo segundo mês 

consecutivo conseguimos equilibrar as receitas e 

despesas correntes da Igreja, com pequeno 

superávit. É sinal concreto do nosso 

compromisso com a casa que nos acolhe. 

Sigamos em frente renovando a cada mês nosso 

compromisso de mantermos todos os projetos 

da nossa ICI. 

 

ICI EM AÇÃO - Ontem, pela manhã, o Pastor 

Edson esteve em Campo Grande, zona Oeste do 

Rio, ministrando palestra sobre o tema Quem 

cuida de quem cuida? a pedido de um grupo de 

pastores e presbíteros daquela região. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

22: Maria Helena Rodrigues Pereira; dia 23: 

Izabel Christina de A. Figueiredo Rosa; dia 25: 

Maria de Lurdes Carvalho B. da Silva, Juliana 

de Barros Costa; dia 26: Eula Maciel Cockell.  

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

ENCONTRO DA ICI – Está chegando a hora.  

Ainda há lugar na pousada para quem quiser ir 

de condução própria.  As inscrições continuam 

com os seguintes valores: Preço por adulto: R$ 

180,00. Entrada R$ 30,00 e saldo finalizado até 

20/09; Preço por criança: 0-5 anos – grátis, 06-

07 anos: R$ 90,00 08-10 anos 120,00. As 

pessoas que quiserem um contato prévio com a 

pousada podem fazê-lo pelo site:  

www.abel.org/casa_abel_araruama.html.  O 

telefone é:  (22) 2665-2042.  Quem necessitar 

do auxilio de um mapa para dirigir-se ao local 

por adquirir com os diáconos de plantão. 

 

HORÁRIO DA SAÍDA DO ÕNIBUS – Aos 

que forem no ônibus fretado solicita-se que 

estejam na Igreja, na sexta-feira, 25, às 14:00h 

pontualmente.  A volta está marcada para o 

domingo às 15:00h. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Estamos 

necessitando de todos os itens da cesta básica: 

arroz, feijão, óleo, macarrão, açúcar, fubá, aveia 

ou farinha láctea, pó de café e leite em pó. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã:  

Teresa. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

http://www.abel.org/casa_abel_araruama.html

