
 NOTAS IMPORTANTES 

 
 
CULTO DA REFORMA – Hoje, nos 

cultos matutino e vespertino estaremos 

celebrando o aniversário da Reforma do 

século XVI.   

 

O EVANGELHO SOBRE OS TRILHOS 

DA CENTRAL DO BRASIL - No culto 

da manhã de hoje o seminarista Carlos 

Henrique Souza trará um testemunho sobre 

a pesquisa que vem empreendendo dentro 

dos trens da Central do Brasil, analisando o 

discurso de homens e mulheres que têm 

como ministério a evangelização naquele 

meio de transporte. Trata-se de uma faceta 

da presença pentecostal no contexto das 

massas empobrecidas. Carlos Henrique faz 

uma análise surpreendente, evitando os 

estereótipos que geralmente são atribuídos a 

tais pregadores, revelando que sua loucura 

pelo anuncio do evangelho é imbuída de 

uma forte crítica aos valores da cultura do 

consumo e da aparência. Carlos Henrique é 

membro da Igreja Presbiteriana Unida da 

Penha, cursando o ultimo ano de teologia 

no Bennett.  

 

ICI EM AÇÃO - Nosso pastor Edson será 

o pregador do culto da noite da Igreja 

Presbiteriana de Vila Isabel, comunidade 

pastoreada pelo Rev. Luiz Longuini. O 

tema da sua mensagem será o perdão na 

vida familiar. 

 

JONAS REZENDE: O POETA DA FÉ - 

Com prefácio de Leonardo Boff e a pena 

segura, profunda, direta e simples do Pastor 

Alexandre Cabral, o livro Jonas Rezende: o 

poeta da fé é uma descrição pormenorizada 

e instigante da teologia contida nos 23 

livros escritos pelo nosso pastor emérito.  O 

lançamento acontecerá no dia 05 de 

novembro, primeira quinta-feira do mês, no 

auditório Tucker, do Instituto Metodista 

Bennett, à Rua Marquês de Abrantes, 55, 

no bairro do Flamengo.  Imperdível! 

 

CHÁ DO CREI - O tradicional chá do 

CREI que objetiva arrecadar fundos para as 

despesas de final de ano, acontecerá no dia 

26 de novembro, ultima quinta-feira do 

mês, às 15:00h. Os convites estarão a venda 

a partir de hoje com Vilma Hamacher no 

culto da manhã e Lenita Moraes no culto da 

noite.  Adquira o seu convite o quanto 

antes.  Na noite daquele mesmo dia, aqui na 

ICI, celebraremos o dia nacional de ação de 

graças.  

 

MEDITAÇÃO NA ICI – Acontece sempre 

às terças feiras, às 18:30, aqui na ICI. Junte-

se a nós. Traga um (a) convidado (a). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Sérgio Muniz Duarte, Luise Duarte 

Mena Barreto; dia 27:  Marly Rodrigues 

Fernandes; dia 28: Tatiana Lopes Cardoso, 

Camila Martins; dia 31: Tatiana Martins 

Pedro Coutto.  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. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Wania 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem 

todos os domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


