
NOTAS IMPORTANTES 
 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião 

da próxima 4ª. feira será na residência 

da Leda Maya, professora das crianças 

no culto da noite.  O endereço é: rua 

Senador Vergueiro, 272 apto 1201 – 

Flamengo.O horário: 15:00h.  Contamos 

com você! 

 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DO 

ENCONTRO NO HOTEL SÃO 

MORITZ – A data do encontro já está 

marcada para os dias 15 a 17 de 

outubro. Anote na sua agenda. A partir 

de hoje já estaremos vendendo os 

convites para o churrasco que 

acontecerá na casa da Cely no próximo 

dia 28 de agosto, às 14:00h.  Este 

churrasco também será uma das 

festividades do aniversário da Igreja.  

Compre o seu convite com Antonio, no 

culto da noite ao preço de R$ 15,00. As 

bebidas serão cobradas por fora. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No 

sábado, dia 14 de agosto, estaremos 

entregando as cestas básicas.  Não se 

esqueça de trazer sua doação.  Os itens 

que estão faltando são: arroz, macarrão, 

açúcar, pó de café, aveia e biscoitos. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã 

é dia da classe Paul Tillich. Logo a 

seguir a Graça dirige o grupo de 

meditação hesicaste. 

 

ESCOLA DOMINICAL – A proposta 

para o trabalho com as crianças no culto 

da noite busca elaborar formas que 

organizem a melhor maneira do grupo 

construir um saber, produzir um 

conhecimento e vivenciar uma cultura 

com seu caráter histórico. Contamos 

com a sua colaboração (pais, avós, tios) 

na assiduidade das crianças para que 

elas não quebrem seus processos 

criativos. Nos domingos que antecedem 

o Dia dos Pais estaremos preparando  

 

nossa homenagem. Seu filho e/ou filha 

não vai querer perder! Até lá! 

 

REUNIÃO DO CONSELHO – O 

pastor Edson comunica que a reunião do 

Conselho será no próximo dia 09 de 

agosto.  Presbíteros, anotem na  agenda! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

– dia 2: Lyliam Costa Boaventura, 

Márcia Herculano Velasco; dia 04: 

Luiz Fernando Carvalho Beck, Sabrina 

Penteado Ribeiro de Toledo; dia 05: 

Isabela Gonçalves Vieira, Juliana Lobo 

de Oliveira Maciel; dia 07: Guilherme 

Schanner e Silva.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 

ESPAÇO CREI – Estejamos atentos 

quanto aos itens de higiene pessoal e 

limpeza do CREI. 

 

DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO E 

LAVAGEM DAS CAIXAS - 

Aproveitando a semana do recesso do 

CREI foi realizada a dedetização e 

desratização de todo o prédio, além da 

lavagem das caixas.  Este serviço é feito 

semestralmente e a água passa por um 

teste para certificar sua  qualidade.  

 

MURAL DA ICI – Os interessados em 

afixar qualquer material no mesmo 

devem falar com a diaconisa Teresa 

Pereira. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 

manhã: Lya; noite: Mariana e Eliezer; 

Próximo domingo: manhã: Teresa; 

noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO

...Por favor desligue o celular antes 

mesmo de entrar no templo e evite ficar 

circulando e conversando nos 

momentos do prelúdio. 


