
NOTAS IMPORTANTES 

 
REUNIÃO DO CONSELHO – O 

Reverendo Edson convoca o Conselho da 

ICI para reunir-se amanhã, às 20h, 

pontualmente. Principal item da pauta: 

convocação da Assembléia da Igreja para a 

eleição de pastor, de presbíteros e 

presbíteras.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é 

dia de Classe Paul Tillich. Combinou-se no 

último encontro a agenda das atividades do 

primeiro semestre. O livro que servirá de 

base para os encontros nos próximos meses 

será: Jesus: aproximação histórica, do 

teólogo católico espanhol José Antonio 

Pagola. No encontro de amanhã 

estudaremos o primeiro capítulo da obra: 

Judeu da Galiléia.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

Aniversariou dia 06: Lya Costa da Silva 

Dourado. Hoje: Edgard de Souza Nogueira, 

Rev. Pedro Vieira Veiga; dia 17: Pastora 

Leni Hoeschl de Gusmão. A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas mais ricas bênçãos. 

 

ICI PRESENTE NO VIDIGAL: No 

penúltimo domingo foi feito um culto na 

casa da Senhora Lindomar. O encontro foi 

muito proveitoso, permitindo a participação 

de todos e a sugestão de temas de interesse 

da comunidade para nossos futuros 

encontros. A visita pastoral às famílias mais 

necessitadas também ocorreu, permitindo o 

acompanhamento próximo de casos 

relatados no início do trabalho. Dentre eles, 

continuamos acompanhando o caso das 

moradias em situação irregular; interditadas 

pela defesa civil. Ainda precisamos do 

auxílio jurídico para avaliar a 

documentação e regularidade de algumas 

casas em estado de risco, do auxílio de 

um engenheiro para uma análise técnica 

de tais moradias e de doações de fraldas 

geriátricas no tamanho M (se possível 

numa quantidade generosa).  
 

NOSSAS ORAÇÕES – Por nossa querida  

Gedra Villaça, pela família do biblista 

Milton Schwantes, pela família do Bispo 

Robinson Cavalcanti. Por Theodoro, 

recuperando-se de um pequeno derrame 

sofrido no final do ano passado; Dr. Peter, 

recuperando-se também após longo período 

de internação, Luciana, filha da Profa. 

Teresa Cavalcanti, do depto de teologia da 

PUC, aguardando o transplante de medula; 

Arthur Carijó, recuperando-se e superando-

se a cada dia. Por Dr. Helio Amorim, 

recuperando-se de cirurgia, católico, grande 

militante das causas sociais.  Separemos um 

instante do nosso dia e lembremo-nos dos 

nossos queridos, na solidariedade da 

oração.  

 

AFONSO ROMANO DE SANT’ANNA -     

Nosso grande poeta ministra no mês de 

março um curso sobre a obra de Carlos 

Drumond de Andrade, na Casa do Saber. 

São quatro aulas, a segunda das quais será 

ministrada no próximo dia 15 e terá como 

título: A descoberta do tempo como fator 

poético. O roteiro com todos os momentos 

do curso, incluindo preços e etc. está 

afixado no mural do corredor do templo.  

 

O FEMININO E O MISTÉRIO – Na 

semana que comemoramos o dia 

internacional da mulher vale a pena conferir 

a belíssima edição da revista eletrônica IHU 

online que traz como tema: O feminino e o 

mistério: A contribuição das mulheres para 

a mística. http://www.ihuonline.unisinos.br/   

 

ENCONTRO DO PRIMEIRO 

SEMESTRE - Já temos definidos o local e 

data do próximo encontro da ICI: será entre 

os dias 18 e 20 de maio, no Hotel São 

Moritz. Os preços serão os mesmos do ano 

passado. Mais detalhes nos próximos Notas 

Importantes.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel; noite: Marcelo e Mariana; Próximo 

domingo: manhã: Lya; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo e evite ficar circulando 

após o início do culto. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

todos os domingos às 10:30h e 19:00h. 

http://www.ihuonline.unisinos.br/

