
NOTAS IMPORTANTES 

MINI-CONCERTO – A regente do Coro Myrza 
Wanderley, Bianca Malafaia, comunica o retorno 
da serie Mini-Concertos na ICI, temporada 2014.  
A próxima edição  será no domingo,  dia 23, com 
a presença do  Duo Reimoshe, composto pelo 
flautista Reinaldo (Professor da Faetec) e 
clarinetista Moisés (1º clarinetista do Teatro 
Municipal).   
 
REUNIÃO DO CONSELHO -  O Conselho elegeu 
sua nova diretoria para o ano em curso, ficando 
assim constituída - Presidente: Rev. Edson 
Fernando; Vice Presidente: Eurico Marchon; 
Primeira secretária: Gabriela Wagner; Segunda 
secretária: Elizete Santos; Tesoureira: Cely Soares.  
A assembleia ordinária da ICI foi agendada para o 
dia 27 de abril, logo após o culto da manha.  
 

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO –  A classe 
Paul Tillich continua suas atividades nesta 
segunda feira com o estudo do livro "Deus não 
existe, mas eu rezo para ele todos os dias". Logo, 
após, sob a condução do diácono Alouysio, reúne-
se o grupo de meditação cristã da ICI. 
 
CELEBRAÇÃO EM PETRÓPOLIS  – Dia 06 de abril, 

às 11h,  haverá um culto na residência do casal 

Ana/Neno, em  Petrópolis. Na ocasião será 

batizado o pequeno Miguel, filho do Diego e 

Patrícia.  Após o culto haverá um almoço de 

confraternização.  O culto deverá começar 

pontualmente às 11h. Estamos todos convidados. 

VIDIGAL – Hoje no Vidigal haverá Meditação 
Cristã e Ação Social com corte de cabelo, 
orientação jurídica, médica e didática. 
 
CINQUENTA ANOS DO GOLPE MILITAR -  No 
mural da Igreja, você pode conferir uma extensa 
lista de eventos, exposições, debates e cursos que 
têm como foco os cinquenta anos do golpe militar 
de 1964.  
 

EU E DEUS -  É o título do livro do teólogo italiano 
Vito Mancuso, cujo lançamento acontecerá na 
próxima quarta-feira, dia 19, às 18h, na 
Universidade Candido Mendes, à Rua da 
Assembléia, n. 10, no centro da cidade.  O Prof. 
Mancuso, um dos grandes teólogos católicos do 
mundo contemporâneo,  falará sobre o tema 
Repensar o cristianismo hoje.  Portanto, próxima 
quarta-feira, às 18h. 
 
ICI EM AÇÃO -  Na próxima quarta-feira, dia 19, o 
Pastor Edson proferirá palestra na Associação 
Presente, em  Montes Claros, no norte de Minas 
Gerais. O tema da palestra: Confiança, a fonte de 
toda superação.  O evento é parte  da 
comemoração dos 10 anos da Associação 
Presente, entidade sem fins lucrativos que tem 
como objetivo dispensar assistência, cuidado e 
amparo à jovens, adultos e idosos carentes com 
câncer e seus acompanhantes, permitindo uma 
convivência humanizadora  e digna com a doença 
e atuar na prevenção e diagnóstico precoce do 
câncer na Região Norte de Minas Gerais. 
 

DESEJO E MISTÉRIO - O livro Desejo e Mistério: 
olhares diversos sobre a sexualidade encontra-se 
a venda com os diáconos de plantão pelo valor de 
R$ 32,00.  Temos poucos exemplares. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17: Pastora 

Leni Hoeschl de Gusmão; dia 21: Sergio Luiz 

Hoeflich, Zenon Juvenal Bertola Oliveira; dia 22: 

Julio Cesar Mures Esteves Lopes.  A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 17.1-7, Salmo 95, 

Romanos 5.1-11,  João 4.5-42.   
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: 
Rute; Próximo domingo: manhã: Celso; noite: 
Dimas. 
 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Não se esqueça de desligar o celular mesmo antes de entrar no templo.



 


