
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia da 

classe Paul Tillich.  Em pauta o segundo 

capítulo da obra Deus – um guia para os 

perplexos.  A aula começa pontualmente às 

18:30h e terá uma hora de duração.  Participe! 

 

REUNIÃO DO CONSELHO - O Rev. Edson 

convoca o conselho da ICI para reunir-se no dia 

11 de abril, às 20h, pontualmente. Na pauta,  

entre outros assuntos, a assembléia ordinária da 

ICI a ser realizada neste mês de abril.  

 

CERIMÔNIA DE BATISMO – Nesta manhã 

Leonardo Reis Braga de Haro Ventura e 

Bárbara Vieira de Souza apresentam seu filho: 

João Braga de Souza Ventura, para receber as 

águas do batismo. Os avós paternos da criança 

são: Rogelio Ventura e Ana Catarina Reis 

Braga, os avós maternos: Celso Marcos Vieira 

de Souza e Ana Lúcia Vieira de Souza. Bisavós 

presentes: Dayse Costa de Oliveira e Maria 

Teresa Reis Braga.  Os padrinhos Eduardo Reis 

Braga de Haro Ventura e Rita Vieira de Souza. 

Bendito seja Deus por vidas tão preciosas. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima 

quarta-feira, às 15:00h teremos o reinicio das 

reuniões de oração  na residência de Eunice 

Simões.  O endereço: Rua Francisco Otaviano, 

23 apto 201-Bl. 1 – Copacabana. 

 

FALECIMENTO DO PADRE COMBLIN- 
José Comblin deixou-nos no dia 27 de março 

último, depois de completar 88 anos de idade, 

vividos de modo despojado, fraterno e 

ecumênico. Pediu para ser enterrado em 

Solânea, PB, ao lado do grande apóstolo dos 

sertões nordestinos, o Pe. Ibiapina, para ele, um 

modelo para a missão, para a promoção 

humana, espiritual e apostólica dos pequenos e 

das mulheres e um verdadeiro santo, para 

nossos tempos.  Confira no mural a nota de 

agradecimento escrita por teólogos e teólogas 

brasileiras ao Pe. Comblin, falecido no domingo 

passado.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - hoje: 

Ricardo Sarmento Costa, Lorena Soárez 

Marcondes de Moura; dia 04: George Paiva 

Costa Filho; dia 06: Viviane Lima Campos; dia 

09: Julia Amaral Piolla Rego.  A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

ESPAÇO CREI: Lembrando que os itens do 

CREI são prioridade, estejamos atentos às 

necessidades do momento.  Lembremo-nos que 

através deles, por exemplo, conseguimos 

diminuir de modo bastante significativo o 

déficit financeiro do ano passado; entre outras 

medidas obviamente. Os itens que mais estamos 

precisando no momento são: papel higiênico, 

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

sacos de lixo preto resistente (100 litros), 

Bombril, esponja, cloro ou água sanitária, panos 

de prato e sacos para limpeza. 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não se 

esqueçam também da contribuição para a cesta 

básica que será entregue no próximo sábado. Os 

itens necessários são: arroz, feijão, açúcar, 

macarrão, pó de café, fubá, aveia, sardinha, 

óleo.  Sua contribuição é muito importante e 

todos aqueles que recebem ficarão muito 

agradecidos. 

NOSSAS ORAÇÕES - Continuemos rogando a 

Deus a presença e bênçãos sobre a vida dos 

seguintes irmãos e irmãs: presbítero Arthur 

Carijó, Rita (irmã de Eni), José Ricardo (filho 

do casal Jether/Lucilia), Rosa Dulce (mãe da 

Cristina), Clara (sobrinha de Luiza e 

Marquinhos), Tereza Cristina Sodré Regis 

(amiga da Eula), Nadir Gontijo (mãe de Ana 

Mara Miguez), Helena Srur e Sandra Sales 

(amigas de Ana Mara Miguez).  Ana Cláudia 

Marques (filha da Nancy). Reserve um 

momento do seu dia para interceder por nossos 

irmãos e irmãs. Bendito seja Deus que não me 

rejeita a oração, nem afasta de mim a sua 

graça. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO – Ezequiel 37.1-

14, Salmo 130, Romanos  8.6-11, João 11.1-45. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Marcelo e Mariana. 

 

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

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. Evite ficar circulando e falando alto 

durante o transcorrer do culto.  Aproveite os 

momentos na Igreja para suas reflexões e 

orações. 

 

NOSSAS CELBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h  e 

19:00h. 

 


