
NOTAS IMPORTANTES 

 
A REDENÇÃO DE DEUS: SOBRE O 

DIABO E A INOCÊNCIA - É o título do 

interessantíssimo livro escrito pelos 

pastores Jonas Rezende e Alexandre 

Cabral. O lançamento acontecerá no dia 22 

de agosto, às 19h, no Instituto Metodista 

Bennett e será precedido de um debate 

sobre o tema com a presença dos autores, 

além de Alcio Braz, monge budista e 

psicanalista, nosso Pastor Edson Fernando e 

o Dr. Marco Antonio Casanova, prof. de 

Filosofia da UERJ.  Quarta-feira, dia 22, às 

19h no Bennett. Imperdível! 

 

DIA DOS PAIS - Hoje, no culto da noite, 

as crianças da ICI apresentarão uma linda 

cantata em homenagem aos pais, que terá 

como tema a vida do profeta Jonas.  

Ensaiadas por Bianca e Eny nossas crianças 

estão afinadíssimas!  

 

GRUPO PAUL TILICH: Na última aula 

com temática psicanalítica abordaremos o 

trinômio: neurose - neurose obsessivo 

compulsiva - transtorno obsessivo 

compulsivo (TOC). Após a fundamentação 

do conceito de neurose, faremos um 

paralelo entre o ponto de vista clássico 

freudiano a respeito da neurose obsessivo 

compulsiva e o ponto de vista da psiquiatria 

contemporânea a respeito do transtorno 

obsessivo compulsivo, o chamado TOC.  

 

PEDIDO DE ORAÇÃO PARA ICI 

VIDIGAL: Há duas semanas, parte do 

barranco que sustenta a casa da moradora 

Karine cedeu. Karine é filha de D. 

Lindomar, que oferece sua casa para nossa 

reunião de oração. Com a queda do 

barranco, que não atingiu ninguém, todos 

da casa, 6 pessoas, sendo 3 crianças e 3 

adultos ficaram temporariamente abrigados 

na casa de D. Lindomar, mas agora já 

encontraram outra casa para morar.  Nosso 

pedido de oração a Deus por sua provisão e 

cuidado. Oremos todos por essas famílias!  

 

PROGRAMAÇÃO DO CINQUENTE- 

NÁRIO - A programação completa do 

mente comemoramos o aniversário da ICI 

no mês de agosto. Mas, neste ano do 

cinqüentenário da ICI será conhecida no 

próximo Notas Importantes. Tradicional-  

cinqüentenário estenderemos as comemora- 

ções por todo o segundo semestre.   

 

EXPERIÊNCIA MÍSTICA E 

PSICANÁLISE – Com aulas às terças-

feiras, de 4 a 25 de setembro, o Centro 

Loyola de Fé e Cultura oferece o curso: 

Experiência mística e psicanálise. O curso 

será ministrado pelo padre jesuíta Ricardo 

Jorri de Araújo, doutorando em teoria 

psicanalítica pela UFRJ. Informações e 

inscrições: 3527-2012 e 9479-1442.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Cefas Augusto Araújo Dourado, 

Pedro Telles Pinto, Maria Angélica 

Marques Gouvêa, Vera Maria Maranhão 

Carijó; dia 13: Vera Penteado; dia 15: 

Samira Farid Ismail; dia 16: Julia Spiegel 

de Almeida; dia 18: Ângela de Macedo e 

Silva Amaral. A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 

– 1 Rs 2.10-12, 3.3-14, Sl. 111, Ef 5.15-20, 

Jo 6.51-58. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Eliezer. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo.  Aproveite o prelúdio 

para se preparar para o culto. 

 

FELIZ DIA DOS PAIS! 

 



 

 

 


