
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
DEZ ANOS DE MINISTÉRIO 

PASTORAL – Neste mês de junho nossa 

querida pastora Leni está comemorando 10 

anos de ordenação ao ministério da Palavra 

e dos Sacramentos. No dia de hoje, 

elevamos aos céus um canto de gratidão a 

Deus por esta vida maravilhosa, sinônimo 

de trabalho, dedicação e entrega. No auge 

de seus 87 anos, D. Leni transborda aquele 

amor-bom-humor pelo qual Jesus quer que 

sejamos conhecidos. Bendito seja Deus por 

nossa querida Pastora!  

 

ESPAÇO CREI – Em função da situação 

financeira de nosso CREI temos pensado 

em diversas alternativas para diminuir 

nosso déficit mensal. Uma das alternativas 

será o pedido de colaboração por parte da 

igreja e amigos com os itens relativos ao 

material de limpeza e higiene pessoal. Veja 

os itens que utilizamos mensalmente: 
Álcool comum – 6 litros; Papel higiênico – 

17 pacotes de 4 rolos – pode ser aquele de 

60 metros; Sabão em pó (4 – o mais em 

conta); sabão em barra – 1 pacote com 4; 

Sabão pastoso – 12 potes; Criolina – 4 

latas;  Esponja dupla face – 3 pacotes com 3 

esponjas; Sapólio (saponáceo com 

detergente – 4);  Desinfetante – 4 de 2 

litros; Guardanapos – 9 pacotes; 2 pacotes 

de rolos de papel toalha para cozinha; 

Bombril – 5 pacotes; Água Sanitária – 4 de 

2 litros.  Em função de nosso déficit 

financeiro estaremos priorizando agora a 

doação de itens de limpeza e higiene 

pessoal para o CREI. O trabalho de 

assistência social da ICI, chamado 

Encontro Solidário, continuará existindo 

através da entrega das cestas básicas, 

contudo, pedimos que priorizem agora os 

itens para o CREI.  

 

JARDINAGENS TEOLÓGICAS – Após 

os cultos matutino e vespertino, os 

interessados em adquirir o novo livro do 

pastor Edson, escrito em parceria com o 

teólogo metodista Ricardo Lengruber, 

poderão fazê-lo ao preço de R$ 15.00. Toda 

a renda obtida com venda do livro será 

revertida ao Centro de Recuperação 

Infantil.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 28: Maria Luisa Miranda Fernandes, 

Lizette de Ávila Pinhão; dia 30: Edith 

Emerick Marchon; dia 01:07: Pedro 

Temporal Carijó; dia 02: Bruno Florentino 

Miguez de Mello; dia 03: Luisa Mello 

Mattos de Castro Costa.  A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 

ICI NO RECREIO - Na próxima sexta-

feira, dia 02 de julho, estamos convidados a 

participar do segundo encontro de oração 

da ICI na residência do casal 

Ângela/George. Nos moldes de nossos 

antigos encontros na casa da Cely, a 

proposta desta reunião é levar um pouco do 

que vivenciamos aqui na ICI a vidas que 

dificilmente estariam conosco em Ipanema.  

Compartilhar a nossa paixão por Deus, o 

nosso amor pela vida, o nosso prazer com a 

vida em comunhão: eis algumas razões que 

estão na base desse movimento nascente na 

zona oeste.  É a ICI, saindo de si em 

direção ao outro!  Ângela e George 

lembram que seria muito legal se alguns de 

nós pudéssemos participar do encontro na 

próxima sexta!  

 

FALECIMENTO - Faleceu, na ultima 

terça-feira, nosso irmão Alencar Hévia do 

Valle.  Trabalhador incansável na seara do 

Senhor, Alencar era a gentileza em pessoa. 

Marcado por singular delicadeza e bondade 

nosso irmão Alencar deixou marcas 

profundas nas Igrejas nas quais viveu sua 

vocação cristã. Foi um dos pioneiros nos 

trabalhos da nossa ICI.  Nos últimos tempos 

vinha servindo o bondoso Deus na Igreja 

Luterana, paróquia Bom Samaritano, como 

presbítero daquela comunidade irmã, da 

qual é pastor nosso querido Rev. Mozart 

Noronha. A ICI estende a destra de amor e 

carinho aos familiares, amigos e toda a 

comunidade da paróquia Bom Samaritano 

por perda tão grande.   

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana; 

Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Mariana e Eliezer. 


