
NOTAS IMPORTANTES 

 
ANIVERSÁRIO DA ICI – Nos alegra e 

certamente encanta, no culto vespertino de hoje, 

o Coro da Igreja Presbiteriana de Vila Isabel. 

Nosso contato com alguns irmãos e irmãs desta 

comunidade deu-se no último encontro da ICI 

em Guapimirim. Foi um lindo encontro no qual 

a presença da IP. Vila Isabel foi marcante.  O 

coral de nossa igreja irmã se fará acompanhar 

nesta noite pelo Rev. Marcos Martins, que com 

nosso querido Rev. Luiz Longuini pastoreia a 

amada Igreja irmã.  Rev. Marcos nos trará a 

divina Palavra ao coração. Após o culto será 

reinaugurado o Espaço Memória, no segundo 

andar, que foi cuidadosa e carinhosamente 

preparado por nossa querida Maria Cristina 

Vianna Motta.  Neste espaço descerraremos 

uma placa em homenagem à presbítera Myrza 

Wanderley Dias, que nos deixou há um ano. 

Após o culto teremos bolo, salgados e 

refrigerantes no 3º andar. 

 

CORAL MYRZA WANDERLEY – Por 

decisão unânime dos coralistas, o coral da ICI 

terá como nome: Myrza Wanderley Dias. Linda 

homenagem àquela que viveu para servir, nossa 

querida Myrza cuja lembrança enche o nosso 

coração de amor. Saudades, muitas saudades!!! 

 

 MEU COMPROMISSO COM A ICI - O 

conselho da ICI ressalta a boa resposta que tem 

sido dada pela membresia efetiva e afetiva da 

ICI ao apelo de um comprometimento maior 

com o sustento financeiro desta casa que nos 

acolhe. A atualização e manutenção das nossas 

contribuições tornará mais eficiente a 

manutenção dos projetos da nossa comunidade, 

incluindo o nosso CREI. Torne-se você também 

um contribuinte nominal da ICI.  Basta colocar 

o nome no envelope, comprometendo-se a 

manter a sua contribuição mensalmente. Não 

importa a quantia, o importante é que seja 

sistemática, mês a mês.  Se você prefere 

depositar sua contribuição diretamente na conta 

da Igreja, faça-o pelo Banco Bradesco, Ag. 213-

5, conta corrente: 58922-5 – CNPJ: 

30.124.747/0001-12. A tesouraria solicita 

apenas que o comprovante do depósito seja 

colocado no envelope das contribuições num 

dos cultos regulares.   

 

ICI EM AÇÃO - Hoje, no culto da manha, 

nosso pastor Edson trará a mensagem no culto 

matutino da Igreja Presbiteriana de Vila Isabel, 

por ocasião do aniversário do Rev. Marcos 

Martins, seu amigo do peito desde os tempos do 

Seminário de Campinas. Amanhã o pastor 

Edson fará uma palestra no Instituto do Câncer 

tendo com tema: a espiritualidade da dor.  

 

AS NOSSAS ORAÇÕES - Estejam nossos 

corações voltados em intercessão a Deus pela 

vida de Zillah Villela, que se recupera de uma 

cirurgia. Oremos também pelo Rev. Domício 

Pereira Matos, internado com pneumonia no 

Hospital São Lucas e pelo Dr. Peter Spiegel 

internado no Hospital  Barra D’Or.  Bendito seja 

Deus que não me rejeita a oração, nem afasta 

de mim a sua graça. 

 

INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO EM 

SÃO MORITZ – Definido está o tema do 

encontro da ICI no Hotel São Moritz em 

outubro próximo: O perdão! As inscrições já 

estão abertas e podem ser feitas com os 

diáconos de plantão. O pagamento pode ser 

efetuado com três cheques pré-datados, sendo o 

último por ocasião do encontro. A inscrição 

deve ser paga separadamente.  Vamos aos 

preços: Inscrição: R$ 20,00; Apto Single: R$ 

350,00; Duplo: R$ 240,00; Triplo: R$ 220,00; 

Quádruplo ou mais: R$ 200,00 por pessoa. 

Crianças: 0-5 anos: livre; de 6-11 anos: R$ 

100,00 (compartilhando o mesmo apto dos 

pais); a partir de 12 anos: preço normal. Inclui 

pensão completa (café da manhã, almoço e 

jantar). Caso haja interesse alugaremos um 

micro-ônibus ou Van. Para isso pedimos que se 

manifestem no momento da inscrição. Detalhes 

do hotel no mural. No próximo boletim já 

teremos os preços do ônibus. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Luciana Mano de Andrade, Maria Consuelo de 

Melo Silva; dia 31: Theo Wagner Marchon; dia 

02.09: Igor Pires dos Santos Vaz; dia 03: 

Cláudia Romano de Sant’Anna, Enrico Clark 

Florentino; dia 04: Isadora Elias Vazquez da 

Fonseca.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A próxima 

reunião de oração da ICI será na casa de 

Luzimar Tavares da Silva, que carinhosamente 

ofereceu seu lar para acolher estes peregrinos e 

peregrinas que insistem na prece gratuita, no 

deleite em solidarizar-se com os que sofrem e 

alegrar-se com os que se alegram.  Quarta-feira, 

dia 1º de setembro. O endereço: Rua Moura 

Brasil, 61 apto 801 – Laranjeiras – bem 

pertinho do clube Fluminense.   O horário: 

15:00h.  Podemos contar com sua presença?  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Mariana e Eliezer.   


