
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
ANIVERSÁRIO DA ICI – Hoje no 

culto da noite, nosso coral apresentará 

uma bela cantata em comemoração aos 

48 anos de vida da ICI. O pastor Edson 

trará a mensagem. Traga um(a)  

convidado(a)!  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã 

é dia de classe Paul Tillich. O pastor 

Edson retoma a classe debatendo a parte 

final da obra do rabino Nilton Bonder, 

O Sagrado. 

 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião 

da próxima quarta-feira será na 

residência da Cristyane A. Lima Duque 

Estrada, residente na Rua Bartolomeu 

Mitre, 72 apto 202 – Leblon. O horário: 

15:00h.  Participem! 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não 

deixe para a última hora a entrega dos 

itens da cesta básica. Neste mês tivemos 

que completar as cestas fazendo 

compras no supermercado.  As doações 

necessárias são: arroz, feijão, açúcar, 

óleo, pó de café, fubá, aveia, biscoitos, 

leite em pó integral (pode ser de 

saquinhos), sardinha e extrato de 

tomate. 

 

ESPAÇO CREI I - MATERIAL DE 

HIGIENE E LIMPEZA PARA O 

CREI – O mesmo tem acontecido com 

o material de higiene e limpeza.  Temos 

tido que adquirir este material quase 

todos os meses.  Sua colaboração é 

muito importante!. Atenção para os 

itens necessários: papel higiênico, papel 

toalha para uso da cozinha, água 

sanitária (2 litros), desinfetante (2 

litros), sabão em pó (o mais em conta), 

sabão pastoso para cozinha.  Com sua 

ajuda o CREI economiza bastante nas 

compras do mês. 

 

ESPAÇO CREI II – No início do mês 

de setembro faremos um bazar com 

artigos para crianças, tais como 

brinquedos, roupas, e também artigos 

domésticos em bom estado de uso. 

Estamos aguardando a sua doação. 

 

OFERTA ESPECIAL PARA O CREI 

– O casal Vera Gilda e Vicente 

Azevedo Araújo doaram para o CREI a 

importância de R$ 4.200,00 recebidos 

como presente para o CREI, por ocasião 

de suas bodas de Ouro, no dia 30 de 

julho próximo passado. Ao casal nossos 

agradecimentos e que Deus continue 

abençoando sua família.  As crianças do 

CREI agradecem. 

 

NOSSAS ORAÇÕES ao Diego que se 

submeteu a uma cirurgia na 4ª. feira 

passada e está se recuperando e para 

Amanda Pereira Valente Siqueira (filha 

de uma amiga da presbítera Elizete) que 

fará uma cirurgia no dia 24/07/2011 às 

7hs, no Hospital Copa D’or para revisão 

de válvula que usa desde os 6 meses de 

idade. Ela teve meningite e perdeu a 

audição. É um caso semelhante ao da 

Ivna (neta da Eni). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

– dia 23: Zildete Queiroz; dia 24: Paula 

Dannemann, Wania Dias Carvalho.  A 

ICI parabeniza as aniversariantes e pede 

a Deus que lhes estenda as suas 

bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 

manhã: Samira; noite: Eliezer; 

Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – 

Ocorrem aos domingos às 10:30h e 

19:00h. 

 


