
NOTAS IMPORTANTES 

 

JOSÉ PAGOLA COMENTA O TEXTO DO 

EVANGELHO DE HOJE - A cura do cego 

Bartimeu é narrada por Marcos para urgir as 

comunidades cristãs a sair da sua cegueira e 

mediocridade. Só assim seguirão Jesus pelo 

caminho do Evangelho. O relato é de uma 

surpreendente atualidade para a Igreja dos 

nossos dias. Bartimeu é "um mendigo cego 

sentado à beira do caminho". Na sua vida 

sempre é de noite. Ouviu falar de Jesus, mas 

não conhece o Seu rosto. Não pode segui-lo. 

Está junto ao caminho por onde Ele passa, mas 

está fora. Não é esta a nossa situação? Cristãos 

cegos, sentados junto ao caminho, incapazes de 

seguir Jesus? Entre nós é de noite. 

Desconhecemos Jesus. Falta-nos luz para seguir 

o Seu caminho. Ignoramos para onde se 

encaminha a Igreja. Não sabemos sequer que 

futuro queremos para ela. Instalados numa 

religião que não consegue converter-nos em 

seguidores de Jesus, vivemos junto ao 

Evangelho, mas fora. Que podemos fazer?(...) 

Confira no mural o texto na íntegra. Ou acesse: 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang

=PT&cod=71559 

CLASSE PAUL TILLICH – As próximas 3 aulas 

estarão sob a liderança do pastor Leonardo que 

abordará o tema: Psicologia da Religião – 

Psicologia de Grupo: Hostilidade e Amor ao 

Semelhante e Dessemelhante.   

ANIVERSÁRIO DO REVERENDO SERGIO 

DUARTE - No culto desta manhã celebramos os 

60 anos do Reverendo Sergio Duarte. Que Deus 

o ilumine e abençoe ricamente!  

REUNIÃO DO CONSELHO - A próxima reunião 

do conselho está agendada para o dia 05 de 

novembro, às 20h. Também neste dia 

acontecerá a reunião do Conselho do CREI, às 

18:00h.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração 

da próxima quarta-feira será na residência da 

Yolanda Magalhães San Roman, Rua Bulhões de 

Carvalho, 387 apto 602 – Copacabana. 

Participem! 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não se esqueçam 

das doações para a cesta básica que será 

entregue no dia 10 de novembro.  Eis os itens: 

arroz, feijão, macarrão, óleo, fubá, aveia, 

açúcar, leite em pó, extrato de tomate, 

sardinha, pó de café (500 grs.) e biscoitos.  

Agradecemos a todos que puderem colaborar 

com pelo menos um dos itens. 

BIBLIA E LIVRO DA ICI – A Bíblia do 

cinquentenário continua à venda ao preço de 

R$ 50,00. Também o livro ICI: uma Igreja sem 

paredes pode ser adquirido por R$ 20,00. 

Vamos presentear nossos amigos e familiares. 

CHÁ BENEFICENTE - No dia 22 de novembro, às 

15:00h no Salão de Festas da residência de 

Maria Amélia W. Araújo Lima – Av. Delfim 

Moreira, 662 – Leblon, teremos nosso chá em 

benefício do CREI.  Os convites encontram-se à 

venda com Vilma Hamacher e são em numero 

limitado.   O preço: R$ 30,00. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 
Tatiana Lopes Cardoso; dia 31: Tatiana Martins 
Pedro Coutto; dia 01:11: Rute Terezinha Pinto; 
dia 02: Eunice Pereira Simões; dia 03: Pedro 
Paulo Neves Rezende, Lorenço Soárez 
Marcondes de Moura.  A ICI parabeniza os 
aniversariantes e pede a Deus que a todos 
estenda as suas bênçãos. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 
noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Teresa; 
noite: Marcelo. 
 
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 
desligue o celular antes mesmo de entrar no 
templo. 
 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos 
domingos às 10h30minh e 19h00minh. 
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