
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

CLASSE PAUL TILLICH - A classe Paul 

Tillich retomará suas atividades no dia 14 

de março.  O tema dos encontros para este 

primeiro semestre será o livro de Keith 

Ward, Deus: um guia para os Perplexos.  A 

proposta de Ward é conduzir o leitor e a 

leitora a uma autêntica viagem – bem 

dosada com algumas pitadas do 

característico humor britânico – pela 

história das religiões e da filosofia, desde as 

divindades gregas até chegar a Hegel e 

Marx, passando por todos os mais 

importantes pensadores do mundo, tais 

como, por exemplo, Platão, Agostinho, 

Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, 

Heidegger, Schopenhauer e Nietzsche.   A 

edição brasileira do livro teve como 

apresentador o teólogo Leonardo Boff.  

Atenção para o novo horário da classe Paul 

Tillich: 18:30h.  

 

ESPAÇO ECUMÊNICO: Confira no 

mural da ICI as seguintes notícias postadas 

no site do Conselho Nacional de Igrejas 

Cristãs (CONIC) na última semana: 1. 

CNBB divulga nota sobre ética e 

programas de TV  Para os bispos, reality 

shows "atentam contra a dignidade da 

pessoa humana"; 2. Comitê Central do CMI 

debate a paz, Oriente Médio e reformas 

internas; 3. Cristãos chamados a cooperar 

na criação de novo governo no Egito;  4. 

Radicais islâmicos atacam tribunal e 

igrejas na Indonésia.  Fonte: 

http://www.conic.org.br/. 

 

SERMÕES - O presbítero Eurico 

Marchon, com a ajuda de Diego, tem 

gravado as mensagens proferidas no culto 

da noite. Havendo interesse é só procurar o 

nosso presbítero violonista.  

 

ATENDIMENTO PASTORAL - Sempre 

às quartas-feiras, no turno da tarde. É só 

agendar com a secretária Rute.  

 

GINCANA BÍBLICA - No próximo 

domingo, logo após o culto da manhã, o 

departamento infantil da ICI estará 

promovendo uma gincana bíblica voltada 

para as crianças. Com o intuito de envolver 

também os adultos, a gincana acontecerá 

após o culto, no templo. 

 

REUNIÕES DO CONSELHO DA ICI E 

CONSELHO DO CREI - O Rev. Edson 

Fernando convoca o Conselho de 

presbíteros e presbíteras da ICI para reunir-

se amanhã, dia 21 de fevereiro, às 20h, nas 

dependências da igreja. A presidente do 

Conselho do CREI, Lucilia Ramalho, 

convoca os membros do conselho para uma 

reunião também amanhã, às 18:00h, 

pontualmente.  

 

AS NOSSAS ORAÇÕES - Continuemos 

rogando a Deus a presença e bênçãos sobre 

a vida dos seguintes irmãos e irmãs: D. Didi 

(mãe da presbítera Nely Mures), presbítero 

Arthur Carijó, Rita (irmã de Eni), José 

Ricardo (filho do casal Jether/Lucilia), 

Clara (sobrinha de Luiza e Marquinhos), 

Nadir Gontijo, (mãe de Ana Mara Miguez), 

Helena Srur e Sandra Sales (amigas de Ana 

Mara Miguez).  Reserve um momento do 

seu dia para interceder por nossos irmãos e 

irmãs. Bendito seja Deus que não me 

rejeita a oração, nem afasta de mim a sua 

graça. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 20: Elena Isabel Martins Pedro, Maritza 

Dutra Motta; dia 22: Vera Cristina Telles 

Pinto; dia 23: João Pedro Martinez 

Pinheiro; dia 25: Márcia Moreira Sodré, 

Rev. Alexandre Marques Cabral.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Marcelo e Mariana. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem 

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