
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A Presidente Lucília Ramalho 

convoca os membros do Conselho Consultivo do CREI para uma reunião amanhã, dia 06, às 

18:00h.  

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA – O Pastor Edson convoca todos os presbíteros e 

presbíteras para a reunião do Conselho da ICI que se reúne amanhã, dia 06, às 20:00h. 

 

LANÇAMENTO DO LIVRO DO PASTOR JONAS -  No próximo domingo, dia 12, logo após o 

culto da noite, estamos todos convidados para o lançamento do livro Pagar para ver – vestígios de 

memória, de Jonas Rezende.  Nosso amado pastor emérito destinará ao CREI parte da renda oriunda 

com a venda dos livros.  Convide seus amigos. Será uma noite de festa e luz! 

 

PETRÓPOLIS -  No próximo domingo, pela manhã, reúne-se nossa Congregação em Petrópolis, 

na casa do casal Ana/Neno, para o encontro mensal sob a direção do Pastor Leonardo Amorim.  

Que seja uma linda manhã de amor! 

 

ENCONTRO DA ICI EM ARARUAMA -  Na próxima terça-feira reúne-se um grupo pequeno 

grupo de irmãos e irmãs com vistas a dar os primeiros passos do encontro da ICI em Araruama,  a 

ser realizado no final de setembro.  

 

ANIVERSÁRIO DA ICI -  No mês de agosto nossa ICI completará 46 anos de vida. Como parte 

das comemorações receberemos a visita do coral da Igreja Presbiteriana de Ourinhos, interior de 

São Paulo. 

 

NOTA DE FALECIMENTO -  Comunicamos com pesar a morte do Presbítero Darcy Villaça, da 

Igreja de Copacabana, ocorrida na ultima terça-feira. Que Deus conforte o coração de todos os 

familiares e amigos deste bendito servo do Deus altíssimo.  

 

CONGRESSO DA SOTER - A sociedade de teologia e ciências da religião realiza seu 22. 

congresso anual, a partir de amanhã, sob o tema: religião, ciência e tecnologia, na cidade de Belo 

Horizonte. Maiores informações confira no site da instituição: www.soter.org.br 

 

LITURGIA DE HOJE – Foi preparada carinhosamente pelo Pastor Leonardo Amorim. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA  - hoje: Isabela Marchon; dia 07: Julia Simões Danneman; 

dia 09: Jucyra Montenegro; dia 10: Vilma Hamacher, Peter Spiegel.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

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

manhã: Teresa; noite: Rute. 

 

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 

 

http://www.soter.org.br/

