
NOTAS IMPORTANTES 

 
FESTA EM BENEFÍCIO DAS BOLSAS DO ENCONTRO – No próximo sábado realizaremos 

uma grande festa na residência da Wânia com o objetivo de angariarmos fundos para o Encontro em 

Guapi. Os convites custam R$ 10,00 e as bebidas serão cobradas por fora. Quem tiver condição de 

colaborar com salgados a ajuda será bem-vinda. Os convites estão à venda com os diáconos de 

plantão.  Compre o convite e vá à festa.  O endereço: rua Visconde de Pirajá, 371 – Cobertura.  O 

horário: 18:00h. Não se esqueça de levar o convite.  

 

ENCONTRO EM GUAPIMIRIM – Não deixe para a última hora! Faça logo a sua inscrição. O 

tema do nosso Encontro será “ICI – PARA ONDE VAMOS?” e o pastor Edson será o nosso 

preletor, além de termos outras pessoas constituindo a mesa. As inscrições estão sendo feitas pelos 

diáconos de plantão no culto da manhã e da noite. Vamos aos preços que podem ser pagos  em 2 

parcelas, facilitando a todos. A primeira parcela deverá ser paga ainda este mês e a próxima até 23 

de novembro.  Teremos também uma Van para quem preferir. O preço será R$ 50,00 por pessoa.  

Inscrição: R$ 10,00, Crianças até 5 anos: grátis; de 6-10 anos: R$ 75,00. De 11 anos em diante 

preço de adulto: R$ 145,00 por pessoa.  Quem não conhece a Pousada temos o folder anexo no 

mural.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO SUSPENSA TEMPORARIAMENTE – No momento as reuniões de 

oração estão suspensas, mas em breve retornaremos.  Aguarde informações. 

 

CREI – Você já teve a alegria de visitar a nossa creche no horário de funcionamento?  O horário é 

de 8:00h às 16:45h. Ela foi fundada há 44 anos e atende a cerca de 70 crianças diariamente. A 

coordenadora do CREI, profa. Zildete fornecerá com satisfação as informações necessárias e as 

crianças ficarão felizes com a sua visita. Venha conhecer o nosso trabalho! 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Começou um novo estudo e todos estão convidados a participar. O 

horário: 2
a
. feira às 18:30h. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Lucia da Silva e Sousa; dia 22: Tereza Maria da 

Conceição Nascimento, Zillah Pereira Villela, Fábio Florentino Miguez de Mello; dia 25: Sérgio 

Muniz Duarte, Luise Duarte Mena Barreto. A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Deuteronômio 

34.1-12, Salmo 90.1-6, 13-17, 1 Tessalonicenses 2.1-8, Mateus 22.34-46. 

 

CESTA BÁSICA – Domingo nos cultos da manhã e da noite estaremos recebendo os alimentos da 

cesta básica que serão distribuídos no dia 1º de novembro. Os itens que estão faltando são os 

seguintes: macarrão pacote de 1 kilo,  açúcar, pó de café de 500 grs, leite em pó e aveia.  

 

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

Teresa; noite: Mariana e Marcelo. 

 

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 


