
NOTAS IMPORTANTES 

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 no culto da manhã 

e Lenita no culto da noite. O preço: R$ 30,00. 

REFORMA PROTESTANTE: DA IGREJA DO 

PALÁCIO AO ESPÍRITO - Existem duas maneiras 

de refletirmos sobre a Reforma Protestante 

nestes seus 495 anos. A primeira é voltarmos a 

Wittenberg, cidade onde Lutero – um monge 

da Ordem dos Agostinhos e professor de Bíblia 

na Universidade – fixou suas 95 teses na porta 

da Igreja do Castelo, em 31 de outubro de 

1517. A intenção era que fossem lidas pelo alto 

clero e a nobreza nas missas de Todos os 

Santos e Finados (1 e 2 de novembro), 

frequentadas pelo alto clero e a nobreza, e 

provocassem um debate. Conseguiu!  (Confira o 

texto do teólogo Antonio Carlos Ribeiro, na 

íntegra, no mural da ou no seguinte endereço 

eletrônico: 

http://transcenderapalavra.blogspot.com.br/20

12/10/reforma-protestante-da-igreja-do.html 

CARMINHA OU NINA: UMA REFLEXÃO ÉTICA - 

Confira no mural da ICI o texto Carminha ou 

Nina: uma reflexão ética, no qual a teóloga 

Maria Clara Luccheti Bingemer faz uma 

discussão ética sobre as personagens Nina e 

Carminha, da novela de João Emanuel Carneiro.  

{Os que quiserem ter acesso ao texto via e-

mail, podem requisitá-lo entrando em contato 

com a secretaria da Igreja: icirio@uol.com.br.} 

REUNIÃO DO CONSELHO - A próxima reunião 

do conselho está agendada para amanhã, dia 

05 de novembro, às 20h. Também amanhã 

acontecerá a reunião do Conselho do CREI, às 

18:30h.  

SACRAMENTO DO BATISMO – As crianças 

Daniel de Souza Rosa e Vinícius de Souza Rosa 

serão batizadas hoje no culto da manhã.  Os 

pais das crianças são: Cláudio Roberto 

Machado da Rosa e Fernanda Cristina 

Fernandes de Souza.  Os padrinhos de Daniel: 

Eric Christian Loïc Sampers e Raquel Fernandes 

Sampers e os do Vinícius: George Paiva Costa 

Filho e Ângela do Nascimento Carvalho.  

Bendito seja Deus por estas vidas tão preciosas. 

NOSSAS ORAÇÕES - Oremos ao Pai por nossos 

queridos Maria da Penha Ferrari, Jether Pereira 

Ramalho, Gedra Maria Villaça, Barton Ramos.   

Que Deus estenda sobre seus filhos e filhas a 

sua graça e o seu amor. 

CLASSE PAUL TILLICH – Não haverá a classe 

Paul Tillich amanhã, tendo em vista a reunião 

do Conselho do CREI no mesmo horário.  

Retomamos no dia 12 continuando o estudo do 

tema: Psicologia da Religião – Psicologia de 

Grupo: Hostilidade e Amor ao Semelhante e 

Dessemelhante.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Anna 

Luz Florenzano de Almeida; dia 09: Elizabeth 

Sarmento Costa, Carlos Fernandes Fuentes de 

Araujo.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que a todos estenda as suas 

bênçãos. 

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. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel: 

noite: Marcelo; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Eliezer. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM sempre aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

não se esqueçam de desligar o celular mesmo 

antes de entrarem no templo. 
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