
NOTAS IMPORTANTES 

 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI E 

CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – O 

Rev. Edson convoca os presbíteros e presbíteras 

para a primeira reunião do ano no dia 13 de 

fevereiro, às 20:00h.  Lucília Ramalho convoca 

os membros do Conselho Consultivo do CREI 

para reunirem-se as 18:30h, também no dia 13 

de fevereiro. 

 

CINQUENTENÁRIO DA ICI - Neste 2012 

comemoramos o cinqüentenário de nossa 

querida ICI. Uma comissão nomeada pelo 

Conselho vem elaborando uma agenda de 

eventos e projetos que movimentarão nossa 

pequena comunidade. A comissão está 

aceitando sugestões para a escolha de um lema 

e um logo do cinqüentenário. Uma das idéias da 

comissão é fazer um contato com todos aqueles 

e aquelas que passaram pela ICI deixando aqui 

suas marcas e levando consigo as marcas da 

Igreja.  Filhos da Igreja, amigos, netos... Se 

você quer sugerir nomes com os quais possamos 

fazer esse contato, registre-os no livro que 

também está servindo para acolher as sugestões 

para o lema do cinqüentenário.  Se preferir 

enviar os nomes com endereço, tels e etc  por e-

mail faça-o enviando para  icirio@uol.com.br 

 

CLASSE PAUL TILLICH - Nossa classe Paul 

Tillich terá suas atividades retomadas logo após 

o período do carnaval.  

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO - Oremos por nossa 

pastora Leni que já está bem melhor 

recuperando-se cada dia mais, e em breve estará 

conosco; pelo nosso presbítero Arthur que 

também se recupera bem; por nossos amigos e 

irmãos Dr. Peter e Theodoro Reis Brito e nossa 

querida Rosinha; por Luciana que é filha da 

Prof.ª Tereza Cavalcanti do Depto de Teologia 

da PUC e aguarda um transplante; por Michele 

Clair, 24 anos, com delicado problema de saúde. 

Michele é filha da Sra. Fátima, que é assistida 

pelo nosso projeto Encontros Solidários – Cesta 

Básica e Cidadania. Oremos também pela saúde 

de D. Selma Amorim.  Que Deus abençoe 

também seus familiares! 

 

SACRAMENTO DO BATISMO – A ICI 

recebe nesta manhã para o sacramento do 

batismo Rafaela Imbuzeiro Duarte Bodstein. 

Rafaela é filha de Cíntia Imbuzeiro Duarte 

Bodstein e Gustavo Cesar Rachid Bodstein.  

São padrinhos: Selma Riental e Luís Rizental.  

Que Deus abençoe a pequenina Rafaela e todos 

os seus familiares. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Maria Eugênia Urrestarazu; dia 07: Simone 

Ribeiro Corrêa; dia 08: Luzimar Tavares da 

Silva; dia 10: Marion Spiegel, Cely Moraes 

Bianchi; dia 11: Anna Paula Florenzano de 

Almeida, Elizabeth Alexandra Vianna da Costa 

Leite. A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No segundo 

sábado de fevereiro, já retomaremos nosso 

projeto social Encontro Solidário. Tragamos 

então os itens necessários para atender as 

famílias participantes. No ano de 2011 tivemos 

muita dificuldade em arrecadar a quantidade 

certa para as cestas. Assim sendo, quase todos 

os meses precisamos contar com a doação de 

um voluntário para a compra do restante das 

cestas. Façamos diferente agora!    

 

ESPAÇO CREI – As aulas do CREI iniciaram-

se na semana passada. As crianças novas estão 

em adaptação. Chegou o momento de 

solicitarmos a colaboração de todos com 

referência aos materiais de higiene e limpeza 

que muito contribuem para a economia da nossa 

creche.  Este mês tivemos que adquirir este 

material, mas solicitamos que todos contribuam 

para o próximo mês com papel higiênico, água 

sanitária (2 litros), álcool comum, creolina, 

esponjas dupla face, desinfetante (2 litros), 

guardanapos, rolos de papel toalha para cozinha, 

Bombril, sabão pastoso para cozinha, sacos de 

lixo preto resistentes de 100 litros.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO – II Reis 5.1-14, 

Salmo 30, 1 Coríntios 9.24-27, Marcos 1.40-45. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos 

os domingos às 10:30h e 19:00h. 
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