
NOTAS IMPORTANTES 

 

NOSSAS CRIANÇAS - Ocorreu no 

último domingo a reunião sobre o 

trabalho infantil da igreja e a escola 

dominical. Contando com a participação 

de pais, avós e professores de nossas 

crianças, foi um encontro fértil e 

proveitoso, gerando idéias desafiadoras 

para manutenção e aprimoramento do 

trabalho e a participação mais efetiva 

das crianças nos cultos. Bendito seja 

Deus por nossos pequeninos! 

 

CLASSE PAUL TILLICH - em 

função do feriado na próxima terça 

feira, dia 20, não haverá aula da classe 

Paul Tillich.  
 
CESTA BÁSICA - Atentemos para os 

itens da cesta básica e cuidemos da 

manutenção das mesmas. Como de 

costume, em dezembro teremos a 

entrega de duas cestas, por não haver 

encontro em janeiro. Ou seja, 

precisaremos dos itens em dobro. 

Contamos com a ajuda de todos.  

 
CHÁ BENEFICENTE – Na próxima 

quinta-feira, dia 22 de novembro, às 

15:00h no Salão de Festas da residência 

de Maria Amélia W. Araújo Lima – Av. 

Delfim Moreira, 662 – Leblon, teremos 

nosso chá em benefício do CREI.  Os 

convites encontram-se à venda com 

Vilma Hamacher no culto da manhã e 

Lenita no culto da noite. O preço: R$ 

30,00. 

NOSSAS ORAÇÕES - Oremos ao Pai 

por nossos queridos Maria da Penha 

Pontechele, Jether Pereira Ramalho, 

Gedra Maria Villaça, Barton Ramos 

(filho do Rev. Jovelino).   Que Deus 

estenda sobre seus filhos e filhas a sua 

graça e o seu amor. 

DOAÇÃO DE SANGUE - Nossa 

querida D. Maria da Penha Pontechelle 

Marques, necessita de doadores de 

sangue urgentemente. Os doadores 

devem procurar o Hemorio. Não 

esquecer de dizer que a doação é em 

nome de Maria da Penha Pontechelle, 

internada na UTI do Centro de 

Emergência do Leblon.  

ICI EM AÇÃO - A convite de nossa 

querida Graça Ivo, no dia 20 próximo, o 

Pastor Edson fará a homilia na 

celebração eucarística de encerramento 

do Encontro "Caminhos Infinitos - 

Sabedoria do Monte Athos", dirigido 

pelo teólogo Jean Yves Leloup. No dia 

30 de novembro nosso pastor 

participará de uma mesa do 3. Simpósio 

de Cuidados Paliativos do Hospital 

Pedro Ernesto da UERJ. Falará sobre o 

tema: aspectos psicossociais e 

espirituais da dor.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

– dia 20: Eliezer Leal; dia 21: Everaldo 

Vieira Junior; dia 22: Anderson 

Amaral. A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede que Deus lhes 

estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 

manhã: Lya; noite: Rute e José 

Alouysio; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Marcelo e José Roberto. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – 

Ocorrem aos domingos às 10:30h e 

19:00h. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO 


