
NOTAS IMPORTANTES 
 
ANIVERSÁRIO DA ICI - No próximo 

domingo, dia 23, haverá uma apresentação 
especial do coral da ICI no culto da noite. 
Após a celebração reinauguraremos o 
Espaço Memória no segundo andar.  No 
ultimo domingo teremos, no culto da noite, 
a presença do coral da Igreja Presbiteriana 
de Vila Isabel acompanhado de seu jovem 
pastor, Rev. Marcos Martins.  
 
ICI GRUPO PETRÓPOLIS - Hoje é dia de 

festa e luz na nossa doce congregação 
serrana. O grupo se reúne para o tão 
ansiado momento de comunhão louvor. 
Nosso pastor Leonardo estará à frente dos 
trabalhos. Que seja um lindo encontro! 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião da 
próxima quarta-feira será na residência da 
Miriam Guimarães. Horário: 15:00hs. O 
endereço: Rua Barão da Torre, 620 apto 
401 – Ipanema. O tema da reunião: as 
bem-aventuranças de Jesus. Participe! 
 
NASCIMENTO – Os pais Alexandre 

Marques Cabral e Rosana Montenegro 
estão radiantes com a vinda do pequenino 
Tomás Montenegro Cabral, nascido no 
dia 17 de julho passado.  Os nossos 
parabéns ao casal e também a querida 
vovó Jucira Montenegro. Bendito seja 
Deus! 
 
REUNIÃO DA DIACONIA – Será no 
próximo domingo, às 17:30h. Todos os 
diáconos e diaconisas estão convocados.  
 
ELEIÇÕES E RELIGIÃO – É o tema do 
debate para o qual estamos convidados na 
próxima quinta-feira, dia 19, na 
Universidade Cândido Mendes, no centro 
da cidade. Maiores detalhes no mural. 
 
CONVITE – Claudia Sant’Anna convida a 
ICI para o Concerto do Coral da SCM.  O 
Concerto será sobre Quatro Séculos de 
Música Sacra Inglesa, amanhã às 20:00h 

na Christ Church, Rua Real Grandeza, 99 – 
Botafogo. Entrada franca.  Detalhes do 
concerto no mural. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 
Samira Farid Ismail; dia 16: Julia Spiegel 
de Almeida; dia 18: Ângela de Macedo e 

Silva Amaral.  A ICI parabeniza os 
aniversariantes e pede a Deus que a todos 
estenda as suas bênçãos. 
 

PREMIO VICTOR VALLA – O Ministério da 

Saúde, representado pela Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa, acaba 
de criar o Prêmio Victor Valla de Educação 
Popular em Saúde, que tem como objetivo 
reconhecer e premiar iniciativas de 
Educação Popular em Saúde que 
propiciem a articulação da cultura e dos 
saberes e práticas populares com as ações 
e políticas de saúde, em consonância com 
a Política Nacional de Gestão Estratégica e 
Participativa no SUS – Sistema Único de 
Saúde.  É a memória do nosso querido 
irmão Victor Valla, inspirando homens e 
mulheres a lutarem por um Brasil mais 
justo!  
 
CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS 
BOLSAS DO ENCONTRO NO HOTEL 
SÃO MORITZ – No próximo dia 28, às 
14:00h um delicioso churrasco nos aguarda 
na casa da Cely. Este evento tem como 
objetivo angariar fundos para as bolsas do 
encontro da ICI no Hotel São Moritz que 
acontecerá entre os dias 15 e 17 de 
outubro. Já no próximo domingo daremos 
início às inscrições Anote em sua agenda! 
Os convites para o churrasco estão sendo 
vendidos pela manhã com os diáconos de 
plantão e no culto da noite com o Antonio 
Carlos. Convidamos nossos irmãos da 
Igreja Presbiteriana de Vila Isabel tanto 
para o encontro quanto para o churrasco. É 
a ICI alargando o seu horizonte de 
comunhão e diálogo! Não se esqueça de 
levar o convite. 
 
MEDITAÇÃO E CLASSE PAUL TILLICH - 
Amanhã o momento de meditação 
hesicaste, sob a direção de nossa irmã 
Graça, terá o seu início às 17:30h. Logo 
após, mais uma aula de teologia da classe 
Paul Tillich, com enfoque especial no 
capítulo 5 do livro A casa da teologia. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: 
Izabel; noite: Tereza Brito; Próximo 
domingo: manhã: Samira; noite: Marcelo 
e Mariana. 
 
SILÊNCIO...SILÊNCIO....SILÊNCIO... Por 
favor desligue o celular antes mesmo de 
entrar no templo. Evite conversar durante o 
culto. 
 

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

19:00h 



 


