
NOTAS IMPORTANTES 

 
ALMOÇO BENEFICENTE DO CREI – O almoço do CREI foi transferido para o dia 06 de 

setembro. Os convites estão à venda.  Reserve já o seu. 

 

ATENDIMENTO PASTORAL - O Pastor Edson está oferecendo atendimento pastoral na ICI, 

às terças-feiras à tarde. É só ligar e agendar com a secretaria Rute.  

 

PEQUENA MUDANÇA NO MOMENTO DA COMUNHÃO - Neste domingo e nos 

próximos, provisoriamente, substituiremos o grande cálice comum por pequenos cálices na 

distribuição do vinho eucarístico. Trata-se de um cuidado com vistas a participarmos da tarefa 

coletiva de diminuirmos as formas de contágio do vírus HN1. 

 

CONTRIBUIÇÕES À ICI - No mês que passou o balanço financeiro da ICI não apresentou 

déficit. Este feito deveu-se principalmente à atualização de nossas contribuições. O desafio 

agora é mantermos nosso compromisso e sermos, sobretudo assíduos nesta tarefa. Bendito seja 

Deus! 

 

46 ANOS DA ICI – O coral da ICI apresenta-se hoje e no próximo domingo no culto da noite. 

No ultimo domingo, dia 30, pela manhã, teremos a presença do coral da Igreja Presbiteriana da 

Ilha do Governador, acompanhado de seu Pastor, o Reverendo Marcos Martins. No culto da 

noite daquele mesmo dia teremos a presença do Pastor batista Alessandro Rocha, cujo livro 

Teologia e arte estarão sendo lançada logo após o culto.  

 

ENCONTRO DA ICI - Espírito de Deus, vem sobre nós! Em busca de uma espiritualidade 

para o nosso tempo. Eis o tema do próximo encontro da ICI, em Araruama, entre os dias 25 e 

27 de setembro.  Faça o quanto antes a sua inscrição, com um dos diáconos de plantão. Forma 

de pagamento: Para pagamentos efetuados até 06/SET: Preço por adulto R$160,00. Entrada R$ 

30,00, saldo finalizado até 06/set. Preço por criança: 0 a 5 anos – livre; 06 e 07 anos: R$80,00; 

08 a 10 anos: R$110,00.  Para pagamentos a serem efetuados de 07 a 20/SET: Preço por adulto: 

R$180,00, Forma de pagamento: Entrada R$30,00 e saldo finalizado até 20/SET; Preço por 

criança: 0 a 5: livre, 06 e 07 anos:R$90,00; 08  a 10 anos: R$120,00. 

 

REUNIÃO DA EQUIPE ORGANIZADORA DO ENCONTRO – Hoje às 17:30h o grupo 

que está organizando o encontro se reúne para uma reunião com o  Rev.  Edson. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA PASSADA – Pedimos desculpas pela omissão dos 

aniversariantes na semana passada que listamos hoje: dia 09.08: Elmo Mendes, Laura Carijó 

Lucas; dia 10: Daniel Lobo de Oliveira Maciel, Pedro Camargo Roscio; dia 11: Carlos 

Sant’Anna; dia 12: Céfas Augusto Araújo Dourado, Maria Angélica Marques Gouvêa, Pedro 

Telles Pinto, Vera Maria Maranhão Carijó; dia 13: Vera Penteado; dia 15: Samira Farid Ismail.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - hoje: Julia Spiegel de Almeida; dia 18: Ângela de 

Macedo e Silva Amaral.  A ICI parabeniza a todos os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Wania; Próximo domingo: manhã: 

Izabel; noite: Rute. 

 

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 

 


