
NOTAS IMPORTANTES 
 
PETRÓPOLIS - Os pastores Leonardo e Edson encontram-se nesta manhã na cidade de Petrópolis, 

celebrando com nossa querida congregação as bênçãos deste outono quase inverno. Que Deus abençoe 

nossa linda congregação e que seja uma manhã de muita luz e amor! 

 

CULTO DA MANHÃ - Nosso irmão Sergio Duarte traz a meditação no culto da manhã de hoje. Que 

Deus o ilumine e abençoe! 

 

TÍTULO DE CIDADÃO RIBEIRÃO-PRETANO – Nosso pastor emérito, Rev. Jonas Neves Rezende 

será homenageado no dia 16 do corrente  na cidade de Ribeirão Preto-SP,  com o título de cidadão 

Ribeirão-Pretano. O Rev. Jonas exerceu seu primeiro pastorado naquela cidade num período de 9 anos.  

Os nossos parabéns por essa homenagem tão merecida.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DA CASA DA EUNICE – Na próxima quarta-feira, às 15:00h haverá a 

reunião quinzenal de oração. O endereço: Rua Francisco Otaviano, 23/201-Bl. 1 – Copacabana. 

 

CONVITE - O movimento Diretriz Evangélica e a Luta Cristã pela Justiça convida para o debate: a 

missão integral da Igreja, a ser realizado na capela do Seminário Batista do Sul, no dia 16 de junho, a 

partir das 19:00h. 

 

ORAÇOES POR RUBEM ALVES - Na ultima terça-feira um grupo de professores e alunos do 

Bennett, reuniu-se para um ato intercessório em favor da recuperação da saúde do nosso querido Rubem 

Alves.  

 

MARCHA MUNDIAL PELA PAZ E NÃO VIOLÊNCIA - É a primeira marcha que percorrerá todo o 

planeta, pedindo o fim das guerras, das armas nucleares e a eliminação de todo tipo de violência.  No Rio, 

Liana Moraes Bianchi (filha da Lenita) e seu esposo Ricardo, são articuladores do movimento. A próxima 

etapa do movimento no Rio será um evento na Câmara Municipal, no dia 24 de junho, às 14:00h, aberto a 

todos e todas que sonham e lutam por um mundo menos violento.  Confira no mural o folder do 

movimento com todas as informações.  

 

ENCONTRO DA ICI NO SEGUNDO SEMESTRE - Já estão sendo dados os primeiros passos com 

vistas ao encontro da ICI que acontece no segundo semestre. Deverá acontecer no ultimo fim de semana 

de setembro, ou primeiro fim de semana de outubro. A idéia é prepararmos um lindo encontro para uma 

reflexão sobre o presente e o futuro da nossa ICI e da nossa congregação em Petrópolis. 

 

ICI NO VIDIGAL - A próxima etapa do projeto ICI abraça o Vidigal, acontece na segunda quinzena do 

mês de junho, com uma visita ao lar da nossa querida Linda (mãe de um ex aluno do CREI), no ponto 

mais alto do morro.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 15: Vera Gilda de Azevedo Araújo; dia 16: Pietro de 

Loester Bertola Gonçalves; dia 18: Tomaz Martinez Pinheiro; dia 19: Laila Tocha Grimaldi Rizzo; dia 

20: Rev. Edson Fernando de Almeida.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – 1 Samuel 17. (1ª, 4-11), 

19-23) 32-49; Salmo 9.9-20; ou I Samuel 17.57-18.5, 10-16 e Salmo 133; 2 Coríntios 6.1-13, Marcos 

4.35-41.   

 

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

Eliezer e Mariana. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, desliguem os celulares antes de entrar no templo. 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

às 10:30h e 19:00h 

 

 


