
NOTAS IMPORTANTES 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI – O Rev. Edson convoca os presbíteros e presbíteras para a reunião 

do Conselho a ser realizada amanhã,  pontualmente as 20:00h. 

 

TEXTOS NO SITE DA ICI – Dois novos e provocativos textos no site da ICI.  O primeiro escrito pelo 

teólogo  metodista Ricardo Lengruber, abordando a inquietante pergunta pela presença de Deus em um 

mundo de tanto sofrimento. No segundo texto, Frei Betto faz uma análise crua da crise do capitalismo 

atual.Confira! 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO -  Na próxima quarta-feira, às 15:00h, teremos a reunião de oração na casa da 

Eunice.  O endereço: rua Francisco Otaviano, 23 apto 201 – Bl. 1 – Copacabana.  Participe! 

 

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. 

 

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?”  As inscrições estão sendo feitas pelos diáconos de plantão no 

culto da manhã e da noite.  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.  O pagamento completo deve ser efetuado até o dia 23.  Vamos ajudar os 

organizadores do encontro não deixando para a última hora.   Para quem não conhece a Pousada temos o 

folder anexo no mural.  

 

NASCIMENTO – Daise e Antonio comunicam o nascimento de sua filhinha Rachel no dia 22 de outubro  

próximo passado.  Aos felizes pais e tio Heber Leal,  os parabéns da ICI e que as bênçãos divinas sejam 

derramadas sobre a pequenina Rachel. 

 

DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS – No dia 27 de novembro, às 20:00h, estaremos celebrando o já 

tradicional culto do dia de ação de graças.  Sérgio Duarte estará à frente deste evento.  É sempre bom lembrar 

que este culto é a grande oportunidade de mostrarmos a nossa gratidão a Deus de várias maneiras. Uma delas, 

reunidos em comunidade de fé expressarmos através de cânticos, oração e reflexão o quanto Deus tem sido 

generoso para conosco em todos os aspectos de nossa vida. Uma outra forma é contribuir com os trabalhos 

sociais da Igreja como o CREI que no final de ano precisa de um bom reforço de caixa para saldar seus 

compromissos de 13º salário, férias etc. e o Projeto Cesta Básica  que também necessitará de um reforço 

especial, uma vez que em dezembro distribuímos 2  cestas básicas, no caso a de dezembro e janeiro 

adiantadas. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Elizabeth Sarmento Costa; dia 12: Maria Isabel Araújo Lima 

Duque Estrada, João Paulo Lessa Pellegrini; dia 14: Severino Flávio D. Guerra Barretto, Marcus Reis 

Pinheiro; dia 15: Luiz Carlos Provençano. A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Juizes 4.1-7, Salmo 123, 1 

Tessalonicenses 5.1-11, Mateus 25.14-30. 

 

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

Mariana e Marcelo. 

 

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 

 

 

 

 


