
 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 
DIA DA CRIANÇA – No próximo domingo o culto da noite será totalmente voltado 

para as crianças da nossa Igreja. A mensagem será proferida pela Prof. Lêda. Após o 

culto conheceremos um pouco do trabalho literário de Leda.  Estejamos presentes, 

trazendo nossos pequenos e pequenas!  

 

PASTOR SERGIO DUARTE - nos traz a meditação desta manhã. Que Deus o 

abençoe e ilumine ricamente.  

 

SOBRE O SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS - A prova. 

Magali Cunha, da Universidade Metodista de São Paulo, montou um blog contendo 

matérias que dizem respeito à presença dos evangélicos nas discussões políticas 

referentes ao segundo turno da eleição presidencial. Confira: 

http://evangelicoseleicoes2010.blogspot.com/ 

 

CHÁ DO CREI TRANSFERIDO – O chá em benefício do CREI foi transferido para 

o dia 18 de novembro. Os convites já estão à venda com a nova data.  Sua participação é 

muito importante.  

 

ENCONTRO EM SÃO MORITZ – Desde sexta-feira um grupo de mais ou menos 

140 pessoas encontra-se no Hotel São Moritz, para refletir e vivenciar o tema do perdão. 

O grupo retorna hoje à tarde ao Rio. Que venham em paz e guiados por Aquele em 

quem vivemos e existimos.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração será na última semana do mês, dia 27 

de outubro na residência de Miriam Guimarães.  O endereço: Rua Barão da Torre, 620 

apartamento quatrocentos e um – Ipanema. 

 

MEDITAÇÃO E CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã teremos meditação às 17:30h 

e em seguida a classe Paul Tillich, às 18:00h.   A aula terá como tema o capítulo 5 do 

livro “A casa da teologia”.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17: Gisele Vidal da Trindade Amorim, 

Mariana Siqueira Burlamaqui; dia 19: Lucia da Silva e Sousa; dia 22: Tereza Maria da 

Conceição Nascimento, Fábio Florentino Miguez de Mello, Zillah Pereira Villela.  A 

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

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Joel 

2.23-32, Salmo 65, 2 Timóteo 4.6-8, 16-18, Lucas 18.9-14. 

 

NÃO HAVERÁ CULTO DA NOITE – Em virtude do nosso encontro no Hotel São 

Moritz, não teremos o culto da noite. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – hoje: Eliezer Leal; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Mariana e Eliezer.   

 

http://evangelicoseleicoes2010.blogspot.com/

