
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
REV. EDSON DE VOLTA – No próximo domingo em ambos os cultos mataremos as saudades do 

nosso pastor que teve a companhia da sua esposa Anna Paula e sua filhinha Anna Luz durante 

alguns dias em que puderam aproveitar as belezas da Itália.  Que Deus esteja com eles na viagem de 

volta.  

 

ENCONTRO EM GUAPIMIRIM – Chegou a hora! No final do mês, dias 28, 29 e 30 estaremos 

em Guapimirim para o nosso Encontro da ICI. Quem ainda não fez a inscrição faça logo. Já temos 

mais de 40 inscritos. O que você está esperando para fazer a sua?  Este será um Encontro especial 

para pensarmos nossas questões:  “ICI – PARA ONDE VAMOS?” O  pastor Edson será o nosso 

preletor principal, mas teremos a participação do Leonardo e Pedro, além dos responsáveis pelos 

diferentes departamentos da Igreja. As inscrições estão sendo feitas pelos diáconos de plantão no 

culto da manhã e da noite. Vamos aos preços que ainda podem ser pagos  em 2 parcelas. A 1
a
. neste 

domingo e a 2a.  até 23 de novembro com cheque pré-datado.  Teremos também uma Van para 

quem preferir. O preço da Van: R$ 50,00 por pessoa.  Inscrição: R$ 10,00. Crianças até 5 anos: 

grátis; de 6-10 anos: R$ 75,00. De 11 anos em diante preço de adulto: R$ 145,00 por pessoa.  Quem 

não conhece a Pousada temos o folder anexo no mural.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Eunice Pereira Rodrigues Simões; dia 03: Pedro 

Paulo Neves Rezende, Lorenço Soárez Marcondes de Moura; dia 04: Anna Luz Florenzano de 

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

 

CONVITES PARA O CHÁ BENEFICENTE DO CREI – Já se encontram à venda os convites 

para o chá que será realizado no dia 27 de novembro às 15:00h na Av. Delfim Moreira, 662 – Salão 

de Festas. O preço: R$ 25,00.  Adquira o seu convite com Vilma Hamacher no culto da manhã e 

com Lenita Moraes no culto da noite. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Josué 24.1-3
a
, 14-

25, Salmo 78.1-7, 1 Tessalonicenses 4.13-18, Mateus 25.1-13. 

 

PEDIDO DE ORAÇÃO – Samira Ismail, nossa diaconisa da manhã, fará uma cirurgia no próximo 

dia 7.  Lembremo-nos dela nas nossas orações.   

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã  às 18:30h.  Rev. Jimmy está dirigindo a classe. Não se 

esqueça! 

 

BILLY GRAAHAM -  estará  num programa da  TV Bandeirantes dias 6, 7 e 8  às 21:00h. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Eliezer e Mariana; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Bruno. 

 

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 
 


