
NOTAS IMPORTANTES 

 
JORGE DE LIMA - Os textos da liturgia de 

hoje foram extraídos do livro Poesia, do poeta 

católico Jorge de Lima {1893-1953}. 

 

JONAS REZENDE: O POETA DA FÉ - Na 

próxima quinta-feira, dia 05, no auditório 

Tucker do Instituto Metodista Bennett, às 

18:00h, será lançado o livro Jonas Rezende: o 

poeta a fé, escrito pelo jovem pastor e filófoso 

Alexandre Cabral.  Trata-se de uma obra 

instigante que traz uma descrição 

pormenorizada do que Alexandre chama de 

antiteologia de Jonas Rezende contida nos 23 

livros escritos pelo nosso pastor emérito.   Será 

noite de festa e luz. Imperdível!  

 

PARCERIA IGREJAS E GOVERNO 

FEDERAL NA LUTA PELA VIDA –                           

Com o slogan “Declare seu amor por você”, o 

Ministério da Saúde, por meio do Conselho 

Nacional de AIDS (CNAids), lançou na quinta-

feira, 22 de outubro, em parceria com a CNBB, 

a Campanha de Ampliação de Testagem do HIV 

e da Sífilis. Além do Ministro da Saúde, José 

Gomes Temporão, participaram da solenidade o 

presidente e o secretário geral da CNBB, Dom 

Geraldo Lyrio e Dom Dimas Lara Barbosa, 

respectivamente, e o secretário geral do CONIC, 

Revd. Luiz Alberto Barbosa. A campanha, que 

objetiva incentivar a população a realizar o teste 

precoce do vírus HIV, começará em cinco 

capitais: Manaus, Curitiba, Fortaleza, Porto 

Alegre e João Pessoa. Em todas elas, a pastoral 

da AIDS vai mobilizar seus 13 mil agentes para 

conscientizar a população da importância do 

teste de Aids. A ela se unem a Pastoral da 

Criança, com 260 mil agentes, e a Pastoral da 

Saúde, com 80 mil..“Queremos colocar nossas 

pastorais, com sua capilaridade, a serviço da 

vida”, disse dom Dimas. “A Igreja sempre 

declarou sua opção preferencial pelos pobres. 

Todos os que sofrem são destinatários 

preferenciais da Igreja”, acrescentou. “Este 

encontro é o encontro da vida”, disse Temporão. 

O ministro lembrou ainda que a parceria 

firmada nesta quinta-feira “é um processo 

robusto no programa DST/Aids” e destacou que 

60% da população ainda não realizaram o teste 

de HIV. (Fonte: CONIC) 

 

NASCIMENTO DO PEQUENO PEDRO - É 

com muita alegria que comunicamos o 

nascimento do pequeno Pedro Corrêa Pimentel, 

filho do jovem casal Simone e Carlos Alexandre 

na nossa congregação em Petrópolis. Pedrinho 

nasceu na ultima quinta-feira trazendo alegria e 

bênçãos para os pais, familiares e toda a nossa 

congregação. 

 

CONSELHO DA ICI – O Conselho da ICI está 

convocado para reunir-se na segunda-feira dia 

09 de novembro, às 20:00h.  Será a última 

reunião do ano e por isso todos os presbíteros e 

presbíteras devem fazer o máximo de esforço 

para estarem presentes.  

 

REUNIÁO DO CONSELHO DO CREI - A 

presidente Lucilia Ramalho convoca todos os 

mebros do conselho consultivo do CREI para 

uma reunião no dia 09 de novembro, segunda-

feira, às 18:00h.  

 

CHÁ DO CREI EM DIA DE AÇÃO DE 

GRAÇAS - O tradicional chá do CREI que 

acontece todo final de ano, terá como data o dia 

26 de novembro, ultima quinta-feira do mês, 

ocasião em que os cristãos brasileiros celebram 

o dia nacional de ação de graças. Haverá um 

culto especial aqui na Igreja.  Portanto, anote 

em sua agenda. Chá do CREI às 15:00h e culto 

de ação de graças na ICI às 20:00h. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Rute Teresinha Pinto; dia 02: Eunice Pereira 

Rodrigues Simões; dia 03: Pedro Paulo Neves 

Rezende, Lorenço Soárez Marcondes de Moura; 

dia 04: Anna Luz Florenzano de Almeida.  A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

SILÊNCIO NOS CULTOS - Nos momentos 

que antecedem o início das celebrações, faça um 

exercício de concentração. Entregue-se à leitura 

do texto bíblico, à oração silenciosa. Permita-se 

ser tocado (a) pelo prelúdio ao órgão. Evite ficar 

circulando pelo espaço do templo. Aquiete o 

coração. Após o culto, sim, deixe explodir a 

conversa gostosa com os irmãos e irmãs. Festeje 

com todo entusiasmo a força do reencontro. 

Mas, antes e durante o culto... silêncio... 

silêncio... silêncio...  PS: E não se esqueça de 

desligar o celular. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO – Rute 3.1-5, 

4.13-17, Salmo 127; Hebreus 9.24-28; Marcos 

12.38-44. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM: 

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

 

 

 


