
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
FÉRIAS DO PASTOR LEONARDO – O Pastor Leonardo irá tirar 15 dias de férias 

bem merecidas, após tantos encargos assumidos neste ano. Deverá estar fora a partir de 

amanhã. Desejamos que aproveite bem este período para recarregar as baterias para o 2º 

semestre.   

 

ESPAÇO DO CREI – Ao final do culto observem o Mural do CREI. Lá você 

encontrará diversas informações sobre nossa creche: nosso papel, a educação que 

oferecemos, a relação do CREI com os pais, nossa história, projetos e serviços. O Mural 

do CREI faz parte do projeto de divulgação do mesmo. Em breve teremos novos 

folhetos, também com o mesmo intuito.  

AGRADECEMOS a todos que nos ajudaram com a doação dos itens de limpeza e 

higiene pessoal para o CREI. Será agora uma prática mensal. Contamos com a ajuda de 

todos! 

  

AMIGOS DO CREI – Mantenhamos nosso intuito de aumentar o corpo de AMIGOS 

DO CREI. Agora temos os endereços virtuais para que qualquer um possa acessar, nos 

conhecer melhor e entrar em contato conosco. Aproveitemos e divulguemos nossa 

creche tão querida. Blog: http://creirio.blogspot.com  E-mail: creirj@yahoo.com.br 

 

ALMOÇO ITALIANO EM BENEFÍCIO DO CREI – Os convites estarão sendo 

vendidos nos cultos da manhã e da noite e custam apenas R$ 25,00.  Dê a sua 

colaboração e participe de momentos de confraternização.  Se não puder participar 

compre o convite e ofereça de presente a um amigo.  Não se esqueça que temos este 

encontro marcado no  próximo domingo! 

 

PROJETO CESTA BÁSICA “ENCONTRO SOLIDÁRIO”: ocorreu neste sábado, 

dia 10 de julho, o encontro entre as famílias atendidas pelo nosso projeto de assistência 

social.   

 

PASTOR EDSON NO INTERIOR DE SÃO PAULO – Retoma suas atividades 

amanhã após alguns dias de merecido descanso na residência dos pais de Anna Paula, 

para onde também foi realizar a cerimônia de casamento de um amigo. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã a classe Paul Tillich terá sua aula normal com o 

Rev. Edson.  Logo após a classe, reúne-se  o grupo de meditação com a Graça. 

  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 13: Guilherme Marchon; dia 14: Renato 

R. Bello; dia 17: Ana Beatriz Caldana Martins Pedro.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Tereza Brito. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, desligue o celular antes mesmo de 

entrar no templo. 
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