
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

SILÊNCIO NOS CULTOS - Nos momentos que antecedem o início das celebrações, faça um exercício 

de concentração. Entregue-se à leitura do texto bíblico, à oração silenciosa. Permita-se ser tocado (a) pelo 

prelúdio ao órgão. Evite ficar circulando pelo espaço do templo. Aquiete o coração. Após o culto, sim, 

deixe explodir a conversa gostosa com os irmãos e irmãs. Festeje com todo entusiasmo a força do 

reencontro. Mas, antes e durante o culto.... silêncio... silêncio... silêncio...  Ps: E não esqueça de desligar o 

celular. 

 

JONAS REZENDE: O POETA DA FÉ  - Com alegria saudamos o lançamento do belíssimo livro do  

Pastor Alexandre Cabral sobre a vida e obra do nosso grande Jonas Rezende. O livro apresenta as 

diferentes facetas da obra bibliográfica do nosso pastor emérito. No livro a erudição teológica e filosófica 

de Alexandre se põe a serviço do desejo em mostrar como nos escritos de Jonas Rezende a fé e a vida se 

entrelaçam e beijam. O lançamento principal do livro acontecerá no Instituto Metodista  

Bennett, no dia 5 de novembro, às 18:00h.  Maiores detalhes nos próximos Notas Importantes.  

 

MEDITAÇÃO CRISTÃ NA ICI - Na próxima terça-feira, às 18:30h, o grupo de meditação reúne-se 

pela segunda vez aqui na ICI.  A atividade começa com uma reflexão em torno do livro Meditação 

hesicaste: oração do coração – a vida do peregrino, publicado pelo Colégio Internacional dos 

Terapeutas. A seguir teremos o momento de silêncio no segundo andar do edifício do CREI.  Junte-se a 

nós!  

 

ICI EM AÇÃO - Na próxima quinta-feira, o pastor Edson será o entrevistado do programa Vida e 

Missão, da Igreja Metodista. Nosso Pastor abordará o tema da morte. O programa irá ao ar no dia 01 de 

novembro, véspera de finados, às 7:30h, pela Rede Bandeirantes de televisão. 

 

OUTUBRO: MÊS DA REFORMA - O dia 31 de outubro é tido como um marco da Reforma religiosa 

do século XVI. Neste dia Martinho Lutero afixou suas noventa e cinco teses na capela do Castelo de 

Wittemberg, na Alemanha de Carlos V. Por esta razão, tradicionalmente nas igrejas 

protestantes/reformadas o mês de outubro é mês de trazer à memória esta verdadeira revolução operada 

no coração do ocidente.  

 

FORAM ESQUECIDOS NO ÔNIBUS DO ENCONTRO - 1 caixinha de óculos e uma bolsinha tipo 

estojo.  Os objetos estão na secretaria da ICI. 

 

ESPAÇO ECUMÊNICO - O Mosteiro de São Bento e a Comunidade Mundial para a Meditação Cristã 

têm o prazer de convidar a todos que possam comparecer ao auditório do Colégio São Bento, no próximo 

dia 10 de Novembro, às 20:00h, para assistir a um auspicioso diálogo interreligioso, que enfocará a 

prática da meditação, como elemento comum a grandes tradições religiosas, no caminho da 

espiritualidade. A composição da mesa desse painel tem presença confirmada de Monja Coen, de Swami 

Nirmalatmananda e de D. Laurence Freeman OSB, aproveitando a oportunidade da presença deste no 

Brasil, todos eles inspirados palestrantes do tema da meditação, em suas diferentes linhagens religiosas, 

respectivamente a linha de pensamento Soto no Budismo Zen, a linha de pensamento da Ordem 

Ramakrishna no Hinduísmo, e a linha de pensamento da Comunidade Mundial para a Meditação Cristã 

no Catolicismo. Haverá tradução sequencial para o português. Local: Mosteiro de São Bento, auditório do 

Colégio São Bento, Largo São Bento s/n (na saída da estação do metrô), centro de São Paulo.  

Dia: Terça Feira 10 de Novembro de 2009.  Horário: 20:00 h. Entrada Franca 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Ângela Cristina Storino Penteado, Nicholas Tomazetto 

Marchon; dia 12: Valéria Macedo Teles, Nenhemias Cardoso Rubim; dia 14: Tereza da Silva Brito; dia 

16: Raquel Telles Pinto; dia 17: Gisele Vidal da Trindade Amorim, Mariana Siqueira Burlamaqui.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Eliezer e Mariana;  Próximo domingo: manhã: 

Lya; noite: Wania. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 


