
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
PASTOR JIMMY traz a mensagem ao coração da ICI nos dois cultos deste domingo. 

Amanhã nosso grande teólogo estará partindo para Estrasburgo na França, onde dará 

continuidade à pesquisa referente à sua tese de doutorado. Que Deus o abençoe e que 

este seja um período de crescimento no velho mundo. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Marina Del’Negro Coque Sant’Anna; 

dia 25: Alexandre Lacerda e Silva; dia 27: Antonia Maciel Soares da Silva, Carolina de 

Barros Costa; dia 28: Lucília Garcia Pereira Ramalho, Sandra da Silva Pereira; dia 30: 

Fernando Diniz Mundim.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Vamos iniciar o ano lembrando nos daqueles que 

necessitam das cestas básicas doadas por nossa Igreja. Esgotamos o nosso estoque nas 

cestas do final do ano e estamos necessitando de todos os itens para a cesta básica que 

será entregue no segundo sábado de fevereiro. Não se esqueça de trazer proteínas não 

perecíveis como latas de atum ou sardinhas, além dos básicos: arroz, feijão, óleo, 

açúcar, macarrão, pó de café, biscoitos, fubá, leite em pó, aveia.  Se cada pessoa trouxer 

um item com certeza teremos todos os itens necessários para compormos as cestas.  

 

NOSSA IGREJA MAIS BONITA – Não foi só para embelezar, mas era uma obra 

necessária, pois o piso estava todo comido de cupim que poderia atingir os móveis e 

instrumentos. A parte elétrica já muito velha também precisava ser trocada por medida 

de segurança. Com certeza pudemos fazer isto com a ajuda dos membros da ICI.  Agora 

precisamos continuar a colaborar porque zeramos nosso caixa.  A Igreja está muito 

bonita e mais acolhedora para louvarmos a Deus. 

 

NOSSAS ORAÇÕES PELOS ENFERMOS Dr. Peter e D. Emília, mãe de Elizete. 

 

LEMBREMO-NOS TAMBÉM do povo do Haiti que padece com tanto sofrimento. 

Pelas famílias dos brasileiros mortos no trabalho humanitário que Deus lhes dê o 

consolo. Peçamos também a proteção divina por aqueles que estão indo para lá ajudar 

neste momento difícil, entre eles militares e civis. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, desligue o celular antes mesmo de 

entrar no templo. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Mariana e Eliezer. 

 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h 


