
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
HOJE NÃO TEREMOS O CULTO DA 

NOITE - Em virtude da grande 

movimentação nas ruas do bairro na noite 

deste domingo de carnaval, não teremos o 

culto da noite.  

 

FALECIMENTO – A presbítera Elizete 

Pires dos Santos comunica o falecimento de 

sua mãe Emília Pires dos Santos, ocorrido 

no último domingo (07/02/2010) e agradece 

a todos as orações e as demonstrações de 

solidariedade. Abraços, Elizete. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI - O 

Rev. Edson convoca o Conselho da ICI 

para reunir-se na segunda-feira, 22 de 

fevereiro, às 20:00h, aqui na ICI. 

 

DIÁCONOS – Estamos necessitando de 

candidatos à diaconia da ICI, 

principalmente para o culto da noite.  

Aqueles que quiserem servir à comunidade 

com seu trabalho devem procurar um dos 

diáconos de plantão ou o pastor 

manifestando seu desejo. No próximo 

domingo, 21, às 17:30h, está convocada 

uma reunião com os pastores Edson e 

Leonardo e todos os diáconos atuais e 

aspirantes.  Traga suas idéias para 

discussão. 

 

ATENDIMENTO PASTORAL – Sempre 

às terças-feiras à tarde. Aqueles e aquelas 

que desejarem receber uma visita pastoral 

em sua residência, é só comunicar ao Pastor 

Edson.  

 

ESPAÇO ECUMÊNICO - O Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil – 

CONIC – convida para a Celebração de 

Abertura da Campanha da Fraternidade 

Ecumênica 2010. As Igrejas Cristãs no 

Brasil, presentes no CONIC, realizam a 

Campanha da Fraternidade Ecumênica 

2010, com o tema “Economia e Vida” e o 

lema “Vocês não podem servir a Deus e 

ao dinheiro” (Mt 6,24). A cerimônia de 

abertura da CFE-2010 a nível nacional será 

no Santuário Dom Bosco, SEPS 702, Bloco 

B, na Av. W3 Sul, na cidade de Brasília, às  

 

19:30 hs, do dia 17 de fevereiro, Quarta-

feira de Cinzas. Nesta celebração 

contaremos com a presença do Presidente 

do CONIC, Diretoria, Secretário Geral, 

Presidência das Igrejas, e outras 

autoridades. Sua presença é esperada em 

mais este momento da caminhada pela 

Unidade dos Cristãos e na busca de um 

mundo mais justo e fraterno para todos. 

Maiores informações pelo e-mail 

conic.brasil@terra.org.br ou pelo telefone 

(61) 3321-4034.  

 
NOSSAS ORAÇÕES por D. Maria de 

Lurdes Carvalho da Silva que continua 

internada no CTI do Hospital Copa D’Or.  

 

ENCONTRO ANUAL DA ICI - Já temos 

data para o encontro da ICI neste primeiro 

semestre. Será entre os dias 18 e 20 de 

junho, na Pousada Casa Abel, na cidade de 

Araruama.. Coloque esta data em sua 

agenda. Os preparativos para o evento terão 

inicio já no mês de março.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Mariana Machado de Souza; dia 17: 

Marisa da Silva e Sousa; dia 20: Elena 

Isabel Martins Pedro, Maritza Dutra Motta.  

A ICI parabeniza as aniversariantes e pede 

a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo. 

 

RECESSO DE CARNAVAL – A 

secretaria da Igreja e o CREI estarão de 

recesso até quarta-feira, devendo retornar 

na 5ª. feira. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; Próximo domingo: manhã: Izabel; 

noite: Mariana e Eliezer.   

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS:  às 10:30h 

e 19:00h. 

 

“EU E MINHA CASA SERVIREMOS 

AO SENHOR” 

mailto:conic.brasil@terra.org.br

