
NOTAS IMPORTANTES 

 

JONAS REZENDE - Que maravilha 

recebermos esta noite a visita e palavra do nosso 

querido Pastor Jonas Rezende, dádiva da graça e 

do amor do Pai. Pastor efetivo da ICI durante os 

anos 70, as marcas do seu pastorado são vividas 

e profundas entre nós. Que maravilha sempre e 

sempre a presença do nosso poeta da ternura, 

nosso profeta da liberdade e da paz.   

Abraçamos o nosso pastor e nos congratulamos 

também pela publicação do livro A redenção de 

Deus: sobre o diabo e a inocência, escrito em 

parceria com o filósofo e teólogo Alexandre 

Cabral.  

CORO DA ICI - O coro Myrza Wanderley 

apresenta-se no culto da noite, celebrando o 

cinquentenário da ICI.  Bendito seja Deus por 

estas vozes que enchem nosso coração de força 

e amor.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração da próxima quarta-feira será na 

residência da Cristyane A. Lima Duque Estrada, 

Rua Bartolomeu Mitre, 72 apto 202 – Leblon. O 

horário: 15:00h.  Participe! 

CLASSE PAUL TILLICH - No encontro de 

amanhã, em pauta o capítulo 13 do livro Jesus: 

aproximação histórica. Não perca! 

ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ - 

O próximo encontro da ICI no Hotel São Moritz 

será entre os dias 19 a 21 de outubro.  O assunto 

será os cinquenta anos da ICI, uma igreja sem 

paredes. O grupo de teatro da ICI está 

preparando uma peça exclusiva para o evento. 

As inscrições já podem ser feitas com os 

diáconos, pela manhã e à noite.  

ENTRE O ALTAR E O MUNDO – Os 

pastores Jonas Rezende e Edson Fernando 

escreveram um artigo sobre a relação poesia e 

liturgia para o livro Entre o altar e o mundo, 

publicado pela Editora Novo Século, organizado 

pelo teólogo Claudio Carvalhaes. O livro será 

lançado no Instituto Metodista Bennett, no dia 

12 de setembro, às 19h.  

 

BÍBLIA DO CINQUENTENÁRIO - Uma 

edição especial da Bíblia, na versão revista e 

atualizada, com letras grandes, foi 

carinhosamente preparada para a celebração do 

cinquentenário da ICI. Adquira o seu exemplar 

com um dos diáconos ao preço de R$ 50,00.  

PEDRO VIEIRA VEIGA- No próximo 

domingo, dia 9 de setembro, no culto da noite, 

estará conosco o jovem Pedro Vieira Veiga, 

trazendo-nos a vívida mensagem do evangelho. 

Pedro foi ordenado na ICI e integrou a equipe 

pastoral da Igreja durante três anos. Fez o 

concurso para o Itamaraty e hoje integra o 

quadro de embaixadores da instituição.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Igor Pires dos Santos Vaz; dia 03: Cláudia 

Romano de Sant’Anna, Enrico Clark Florentino; 

dia 04: Isadora Elias Vazquez da Fonseca; dia 

06: Ana Mara Gontijo Miguez; dia 07: Viviane 

Nunes Araújo Lima; dia 08: Miguel de Andrade 

Bianchi, Jemima Fuentes Ribeiro da Silva, 

Patrícia Wagner Gomes.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

PROJETO CESTA BÁSICA – Estejamos 

atentos para as doações dos itens da cesta básica 

que deverá ser entregue no próximo sábado.  

Estamos necessitando de arroz, feijão, açúcar, 

pó de café, macarrão, óleo, sardinha, extrato de 

tomate, biscoitos, fubá, aveia.  Solicitamos a 

entrega dos itens até 3ª. Feira que é o dia de 

arrumarmos as cestas.  Agradecemos a todos 

que puderem ajudar. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 


