Ano XI nº 10 - Goiânia, 04 março de 2012

AGENDA DE MARÇO
17 - Casal 10 - 20 h
18 - Batismo - 18h
23 - Jantinha ICESO - 19h
25 - Ceia - 9h
29 - Juntas - 20h

ALTERAÇÃO DE CADASTRO - Pedimos aos
membros para atualizar seu cadastro sempre que
mudar de endereço, telefone, celular e e-mail. Caso
você seja membro, mas não preencheu seu
cadastro, solicite a ficha de cadastro via e-mail ou na
secretaria no horário comercial.

AGENDA SEMANAL
Quinta-Feira - Reunião de Oração - 06:45h e 18:30h
Sábado - Jovens - 20h
Domingo - 9:30h - Culto Matinal 18h - Celebração

COFRINHO - Estamos disponibilizando na recepção
um confrinho para cada pessoa que deseja
participar do Projeto Piauí/2012 contribuindo orando - indo.
Orem para que o Senhor envie profissionais na área
médica e odontológico, levantamento de remédios,
e pela cidade pré-definida Curimatá.

TREINAMENTO E ESTUDO BÍBLICO - Será toda
quinta-feira às 20h. Iniciaremos dia 15/03 com 3 cursos:
Segredo da Vinha; Curso para pais e Começando
minha nova vida. As inscrições estão abertas para todas
as pessoas que desejam apreender mais a Bíblia de
forma mais específica. Interessados fazer sua inscrição
n a re ce p ç ã o a o s d o m i n g o s o u p o r e - m a i l :
secretaria@iceso.com
Pr. Edimar convida os MEMBROS da igreja que tem
interesse em participar de um grupo (futuro ministério)
de teatro para várias atuações dentro e fora da igreja,
para uma reunião dia 25/03 - domingo (de ceia), logo
após o culto da manhã.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
04 Danilo Bentley de Carvalho
04 Mércia Beatriz Ribeiro Costa
04 Vitória Gomes Gonçalves de Oliveira
05 Jaci Brasil
07 Marlene Souza Costa
09 Laércio Calazans Freitas
10 Dorcelina Praxedes da S. Souza
10 Rodrigo Cèsar A. deOliveira
11 Érica Nancy dos S. Gonzaga
Obs: Inclusão ou alteração informar na secretaria.

