
NOTAS IMPORTANTES 

 
JOSÉ ENOKIBARA, ESTAMOS COM SAUDADES!  Os recortes poéticos da liturgia de hoje são da pena 

de nosso querido José Enokibara.  José foi assíduo participante de nossa vida litúrgica  durante um bom 

tempo. De três anos para cá perdemos o contato com esse místico do amor.  José, estamos com saudades! 

 

NOSSAS ORAÇÕES  -  Oremos durante a semana por Maria dos Santos Silva, irmã de nossa querida 

Elizete.  Maria está internada no INCA III  sob cuidados especiais. Oremos também por Yamila, filha de 

Rodolfo e Viviana (argentinos amigos de nossos queridos Ana e Neno).  Yamila sofreu um AVC e inspira 

cuidados.  Ó Deus, estende tuas mãos amorosas! 

 

ICI EM AÇÃO  -  Nosso Pastor Edson proferirá palestras sob o tema : Aconselhamento educativo e em 

situações de crise, no terceiro e ultimo módulo do curso de pós-graduação em Aconselhamento Pastoral do 

departamento de teologia da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). O curso acontece entre a 

segunda e quarta-feira próximas.  

 

DIACONIA EM AÇÃO – A coordenadora Rute Perandini convoca os diáconos e diaconisas para uma 

reunião no próximo domingo,  às 17:30h. Na pauta, a definição sobre os nomes da nova junta diaconal, o 

planejamento para o semestre e o agendamento do culto de posse.  

 

REUNIÃO DO CONSELHO -  A reunião do Conselho que estava agendada para realizar-se na terça-feira 

próxima passada, foi transferida para o dia 15 de abril. Nesta reunião o conselho definirá a pauta das reuniões 

ordinária e extraordinária da ICI que acontecem no terceiro domingo de maio.   

 

NASCIMENTO – Vilma Hamacher comunica o nascimento da sua netinha Mariana no dia 28 de março 

último.  Mariana é filha de Silvio e Aline.  Aos felizes pais e a vovó coruja um grande abraço da ICI e os 

votos de que as bênçãos divinas estejam sobre a família e principalmente sobre a pequenina Mariana. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Viviane Lima Campos; dia 09: Julia Amaral Piolla Rego.  A 

ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes derrame as suas bênçãos. 

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ - Está dada a largada para o grande encontro da ICI no Hotel São Moritz, 

entre os dias 30 de maio e 01 de junho. Na coordenação geral do encontro:  Wania  Dias Carvalho e Lenita 

Moraes. As inscrições podem ser feitas com Wania e Rute no culto da noite e já estamos recebendo a 1
a
. 

parcela.  Os preços: Inscrição: R$ 10,00; Quarto single:  R$ 275,00, quarto duplo: R$ 195,00 por pessoa;  

quarto triplo: R$ 180,00 por pessoa; quarto quádruplo e quíntuplo: R$ 170,00 por pessoa.  Crianças até 5 

anos: grátis, de 6-11 anos: R$ 95,00.  Pagamento em 3 vezes iguais.  As pessoas que quiserem ir de Van o 

preço é R$ 60,00 por pessoa, devendo sair da porta da Igreja para o Hotel no dia 30/Maio às 14:00h e 

voltando dia 01/Jun  às 15:00h.   

 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS BOLSAS – No próximo sábado a partir das 13:00h teremos um 

grande churrasco em benefício das bolsas do Encontro.  Ainda restam alguns convites que poderão ser 

adquiridos com Antonio no culto da noite.  O preço: R$ 15,00 fora as bebidas.  Não se esqueçam de levar os 

convites para apresentá-los na portaria. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 2.42-47, Salmo 23, 1 

Pedro 2.19-25, João 10.1-10. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Tereza;  noite: Rute; Próximo domingo:  noite: Wânia. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES 

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

 

 


