
NOTAS IMPORTANTES 
 

D. LENI -  Neste mês de junho nossa Igreja está comemorando os 10 anos da data de ordenação 

da nossa querida Pastora Leni ao Sagrado Ministério da Palavra e dos Sacramentos.  Uma das 

primeiras mulheres a ser eleita presbítera em Igrejas de tradição presbiteriana no Brasil,  D. Leni 

continua exercendo sua liderança amorosa e firme,  como pastora da ICI desde junho de 1999.  

Louvado seja o nosso Deus! 

 

CERIMÔNIA DE BATISMO – Recebe as águas do batismo,  nesta manhã, a pequena Amelie 

Balbino do Nascimento Brito, filha de Diego Bianchi do Nascimento Brito (neto de nossa 

querida Lenita Moraes)  e Claudia Balbino do Nascimento Brito, tendo como padrinhos: Marco 

Aurélio Colombo e Viviane Balbino Colombo.  A ICI abraça a pequena Amelie pedindo as mais 

ricas bênçãos  sobre sua existência.   

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA CASA DA EUNICE – Na próxima quarta-feira, às 15:00h as 

mulheres da ICI se reúnem para momentos de oração e confraternização.  O endereço: rua 

Francisco Otaviano, 23/201-Bl. 1 – Copacabana.  Participem! 

 

SOBRE O LIVRO LYSÂNEAS MACIEL: PERFIS PARLAMENTARES: Caríssima 

Regina, valeu a pena esperar. Estava contando os dias. O livro acabou de chegar, e já comecei a 

ler, lembrando-me dos fortes versos de Castro Alves: Por isso que a impaciência dessa sede do 

saber, como as aves no deserto, as almas buscam beber, Ó bendito o que semeia livros, livros a 

mão cheia, e manda o povo pensar... Que maravilha o livro sobre o Lysâneas, com os escritos e 

discursos do Lysâneas. Uma espécie de experiência de ressurreição, de herança ardente e viva 

para as futuras gerações, de entrada triunfante na história do nosso povo. Parabéns. Obrigado. 

Vai ser meu livro de cabeceira por muito tempo.  O livro foi muito bem planejado em forma e 

conteúdo. A partir de agora será leitura obrigatória para os pesquisadores e historiadores da 

ditadura militar. Tudo isso graças a você, Regina. Você, sem sombras de dúvida, foi a força viva 

que impulsionou este projeto “com fé, esperança e amor”.  A você e colaboradores, a nossa 

eterna gratidão. “ Rejoice!”   Com os abraços de Jovelino e Joan Ramos.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Lizette de Ávila Pinhão; dia 30: Edith Emerick 

Marchon; dia 01.07: Pedro Temporal Carijó; dia 02: Bruno Florentino Miguez de Mello; dia 

03: Luisa Mello Mattos de Castro Costa.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

a todos estenda as suas bênçãos. 

 

GRATIDÃO – O pastor Edson agrade a ICI pela demonstração de carinho e amor por ocasião 

da celebração do seu aniversário no ultimo domingo. Bendito seja Deus.   

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Os itens que estamos necessitando para  a complementação das 

cestas básicas que são distribuídas no segundo sábado do mês são os seguintes: arroz, aveia, 

café, óleo e açúcar. 

 

FOTOS DO LOCAL DO NOSSO PRÓXIMO ENCONTRO – Veja no mural algumas fotos 

do local do nosso próximo Encontro na Pousada Abel em Araruama.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – 2 Samuel 5.1-

5, 9-10, Salmo 48, 2 Coríntios 12.2-10, Marcos 6.1-13.   

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa e Izabel; noite: Wania; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Eliezer e Mariana. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 
 


