
NOTAS IMPORTANTES 
 

 

"VIDA, ESPERANÇA E JUSTIÇA": DIÁLOGO COM JÜRGEN MOLTMANN -  

A Universidade Metodista de São Paulo realizará em conjunto duas de suas tradicionais e 

destacadas Semanas de Estudos: a Semana de Estudos Teológicos da FaTeo e a Semana de 

Estudos da Religião do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião, para, 

especialmente, acolher um diálogo com o destacado teólogo alemão Jürgen Moltmann (29 a 31 

de outubro de 2008). O teólogo oferecerá conferências com um balanço das principais questões 

presentes em sua produção teológica, conhecida como Teologia da Esperança, desenvolvida ao 

longo dos anos, com destaque para aquelas que se inserem mais fortemente no Século XXI. 

Durante o evento a Universidade Metodista de São Paulo concederá a Jürgen Moltmann o título 

Doutor Honoris Causa, em cerimônia especial na noite de 30 de outubro, como expressão de 

gratidão e reconhecimento pelo valor, pública e incontestavelmente afirmado, do conjunto de 

sua obra para o cristianismo e a sociedade contemporânea. A vinda de Moltmann ao Brasil é 

uma iniciativa do Instituto Mysterium (Rio de Janeiro) realizada em conjunto com a 

Universidade Metodista de São Paulo. O teólogo estará também no Rio de Janeiro, nos dias que 

antecedem o evento, quando apresentará, no Centro Universitário Bennett - Metodista Rio, a 

conferência intitulada "Uma vida para a teologia e uma teologia para a vida - Uma teologia 

biográfica e uma biografia teológica". 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã, às 18:30h reúne-se o grupo de estudos Paul Tillich em 

continuação aos estudos. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Viviane Nunes Araújo Lima; dia 08: Miguel de 

Andrade Bianchi, Patrícia Wagner Gomes; dia 09: Cristina Maria Almeida Cabus, Cristhian 

Bernardo do Nascimento Paiva; dia 10: Virginia Gontijo Abreu da Rosa, Yolanda Magalhães 

San Roman, Vanessa Martins Pedro Coutto; dia 12: Myrza Wanderley da Silva; dia 13: Felício 

dos Santos Guida, Rute Perandini, Nancy Marques.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede 

a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

EX-ALUNO DO CREI – Moisés Marcos Ferreira, ex-aluno do CREI, ao encontrar a pastora 

Leni um dia desses, disse o quanto o CREI foi fundamental na sua vida. Hoje, pai de duas filhas 

que estão na Creche Lar Presbiteriano, Igreja da qual é membro, agradece a educação que aqui 

recebeu. 

 

HOJE ÀS 17:30H NOVA REUNIÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO – Os jovens 

e os diáconos acertarão, ainda hoje, os últimos detalhes  relativos ao encontro de novembro e o 

estabelecimento das datas para a inscrição.  

  

CESTA BÁSICA – Ontem se realizou mais uma vez o projeto “Encontro Solidário”, onde mais 

do que a entrega dos alimentos estamos tentando realizar um projeto de reeducação para a vida e 

de cooperação entre os assistidos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 14.19-

31, Salmo 114 ou Êxodo 15.1b-11, 20-21, Romanos 14.1-12, Mateus 18.21-35. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira e Teresa; noite: Wania; Próximo domingo: 

manhã: Isabel; noite: Liliane.  

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, não se esqueça de desligar o celular antes 

mesmo de entrar no templo. 

 

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

 


