
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
SÃO MORITZ – Já temos os preços para o nosso Encontro no Hotel São Moritz que acontecerá entre os dias 29-31 

de maio: Apto - Single (sozinho) R$260,00;  Apto Duplo, Triplo ou Quádruplo R$220,00, por pessoa;  crianças de 5 a 

11 anos R$ 100,00; a partir de 12 anos preço normal. As inscrições já podem ser feitas a partir de hoje com os 
diáconos.  Esse valor será acrescido da taxa de inscrição que ainda será definida.  O tema e programa do encontro 

serão definidos hoje logo após o culto da noite. Fique atento(a)  para o próximo Notas Importantes.  

 

BAZAR DO CREI – Entre os dias 5-7 de abril teremos o bazar do CREI. Estamos aceitando artigos novos e usados, 
tais como: roupas, sapatos, artigos domésticos, eletro-eletrônicos, brinquedos, etc. tudo em bom estado de uso. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Sempre às quartas-feiras, às 18:30h, refletindo sobre o texto Crítica e Profecia: a 

filosofia da religião em Dostoievski, de autoria do filósofo Luiz Felipe Pondé.  
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Julio César Mures Esteves Lopes; dia 25: Gedra Maria Villaça; dia 

27: Nina Bonan Reis Vernes.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 
NOVOS MEMBROS DA DIACONIA – Na reunião da junta diaconal, realizada no domingo passado,  foram 

aceitos os nomes de Ângela Cristina de Carvalho Moreira e Ary Esteves Moreira para integrarem a equipe de 

diáconos da ICI. Que sejam muito bem vindos! 

 
DIVULGANDO O TRABALHO DO CREI – Um grupo formado pelas diaconisas Wania Dias Carvalho, Samira 

Farid Ismail. e Tereza Pereira, acompanhadas do Pastor Edson, distribuiu o folheto explicativo do CREI nas ruas do 

entorno da Igreja.  A idéia é dar visibilidade a esse trabalho tão significativo na vida do bairro e ao mesmo tempo tão 

pouco conhecido pelos moradores. Você também pode divulgar o trabalho do CREI distribuindo o folheto explicativo 
aos moradores do seu prédio.  

 

LANÇAMENTO DO LIVRO DO LYSÃNEAS – No próximo dia 1º/abril  no salão principal da ALERJ, Rua 1º de 

março, a partir das 18:30h, acontecerá o lançamento, no Rio de Janeiro, do livro "Perfis Parlamentares Lysâneas 
Maciel" Ocasião imperdível para um encontro com a herança profética deixada por nosso saudoso líder-presbítero. 

Detalhe, todos os participantes serão presenteados com um exemplar do livro.  

  

‘MEU DEUS FALA COMIGO’ - Estamos vendendo alguns exemplares do livro de Elizabeth Sarmento Costa, Meu 
Deus fala comigo por R$ 20,00. A renda será toda em benefício do CREI. Você pode adquiri-los  com os diáconos de 

plantão. 

 

ORÇAMENTO –  Com alegria registramos que as contribuições direcionadas à ICI no ultimo mês foram suficientes 
para cobrir as despesas correntes.  A Igreja respondeu bem ao apelo de atualizar os dízimos e contribuições. 

Mantenhamos, pois esta disposição durante todo o ano!  

 

VISITA AO VIDIGAL - Com vistas à implantação de um trabalho da ICI no morro do Vidigal, os pastores da Igreja 
visitarão, na tarde de hoje, duas residências naquela comunidade, uma das quais a da nossa querida Tereza 

Conceição.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Jeremias 31.31-34, Salmo 51.1-12 
ou Salmo 119.9-16, Hebreus 5.5-10, João 12.20-33. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Wania; Próximo domingo: manhã: Samira; noite:  Rute. 

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

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

Às 10:30h e 19:00h 

 


