
NOTAS IMPORTANTES 
 

ASSEMBLÉIA DA ICI   -  Em clima de alegria e gratidão, reuniram-se os membros efetivos da ICI, em 

assembléia, para ratificar por unanimidade, a proposta do Conselho   de conceder ao irmão Jether Pereira 

Ramalho o título de Presbítero honorário  da ICI. O documento enviado pelo conselho à assembléia, 

contendo as razões da proposta, pode ser conferido no mural.  Em assembléia ordinária foram eleitos os 

seguintes presbíteros e presbíteras que comporão o novo Conselho da ICI nos próximos quatro anos:  Amaury 

Costa, Ana Maria Fidelis Rezende, Anderson Amaral, Arthur Carrano de Moura Carijó, Cely de Souza 

Soares, Eurico Marchon Neto, Elizete Pires dos Santos, Edgard de Souza Nogueira,  Gabriela Brandão 

Wagner, Myrza Wanderley, Neli Ferreira Mures, Regina Maciel e Theodoro Reis Brito. 

 

DIÁLOGO TRANSRELIGIOSO -  A diocese anglicana do Rio de Janeiro e o Centro de estudos anglicanos 

convidam para o curso O  Jesus que existiu é o Cristo em quem acreditamos: o debate atual da cristologia, 

com José Comblin, um dos principais teólogos latino-americanos, autor de vasta obra bibliográfica e muito 

requisitado para cursos e assessorias. Trabalha com agricultores e lideranças populares, na Paraíba . O curso 

acontecerá nos dias 7 e 8 de junho na Igreja luterana Martin Luther, na rua Carlos Sampaio, 251, Praça da 

Cruz Vermelha. Informações pelo tel:  22202148 (das 9:00 às 12:00h). 

 

PETRÓPOLIS - O próximo encontro da ICI grupo Petrópolis acontecerá no dia 08 de junho, às 11:00h.   

Ana Rezende, nossa presbítera, estará comemorando mais um ano de vida. Estará presente no culto a jovem 

Silvana cuja casa foi reconstruída pelo projeto fênix, o nascente projeto social  de nossa congregação.  

Bendito seja Deus!  

 

NOSSO FILÓSOFO MARCUS REIS PINHEIRO -  Há duas semanas , nosso querido Marquinhos 

participou do programa Sem Censura da TVE, trazendo sua visão filosófica sobre o tema da solidão.  O link: 

http://www.youtube.com/watch?v=oZ6WPgDVI6U   

 

FINALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS – Hoje é o ultimo dia para os participantes do encontro em São 

Moritz efetuarem o pagamento para o hotel e para a Van. Os que forem de Van, por favor, fiquem atentos 

para o horário de saída. A condução sairá da Igreja no horário combinado.  Quem precisar do Mapa do local 

pode pegar com a  Vilma,  no culto da manhã e com Rute  ou Wania, no culto da noite. 

 

CESTA BÁSICA – Hoje é o dia de entrega dos alimentos para a cesta básica que será entregue no próximo 

sábado. Os itens que estão faltando são: macarrão, açúcar, pó de café, fubá e biscoitos.  Não se esqueça de 

trazer  a sua colaboração. 

 

AGRADECIMENTO – O CREI agradece a  televisão que ganhou para a sala do 3º andar.  A mesma foi 

doada por Maria Isabel Teixeira,  que além da televisão ainda doou um liquidificador. Maria Isabel é amiga 

da Cláudia Sant’Anna e atendeu prontamente a nossa solicitação. 

 

GRANDE FESTA JUNINA NO HOTEL SÃO MORITZ – No sábado à noite teremos uma grande Festa 

Junina,  por isso coloque na mala trajes típicos ou adereços para a ocasião.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Maria Cristina Vianna Motta; dia 27: Wanda Berbat Marçal, 

Márcia Costa Gomes; dia 30: Rev. Luiz Longuini Neto, Lara Lima do Nascimento.  A ICI parabeniza os 

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

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Liliane e Paulo Edson; Próximo domingo: manhã: 

Samira e Teresa; noite: Bruno. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue seu celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=oZ6WPgDVI6U

