
NOTAS IMPORTANTES 
 
COMEMORAÇÃO DA REFORMA PROTESTANTE – Hoje em ambos os cultos estaremos 

celebrando a Reforma Religiosa do Século XVI que é comemorada no dia 31 de outubro. No culto 

da manhã, Sérgio Duarte estará ocupando o nosso púlpito e à noite o Rev. Pedro Vieira Veiga. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Na próxima quarta-feira, dia 29 de outubro, teremos a reunião de 

oração na casa da Eunice Simões e na ocasião contaremos com a presença do Rev. Jonas Rezende.  

O horário: 15:00h. O endereço: rua Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl.1 – Copacabana. 

 

ENCONTRO EM GUAPIMIRIM – Não deixe para a última hora! Faça logo a sua inscrição. O 

tema do nosso Encontro será “ICI – PARA ONDE VAMOS?” e o pastor Edson será o nosso 

preletor, além de termos outras pessoas constituindo a mesa. As inscrições estão sendo feitas pelos 

diáconos de plantão no culto da manhã e da noite. Vamos aos preços que podem ser pagos  em 2 

parcelas, facilitando a todos. A primeira parcela deverá ser paga ainda este mês e a próxima até 23 

de novembro.  Teremos também uma Van para quem preferir. O preço será R$ 50,00 por pessoa.  

Inscrição: R$ 10,00, Crianças até 5 anos: grátis; de 6-10 anos: R$ 75,00. De 11 anos em diante 

preço de adulto: R$ 145,00 por pessoa.  Quem não conhece a Pousada temos o folder anexo no 

mural.  

 

BLOG PERORATIO - "Durante muito tempo, mantive-me longe da temática. Nunca interessei-

me, academicamente, porque minha leitura crítica da Bíblia Hebraica já me dava muito trabalho. 

Lidar com a temática do Jesus histórico exigiria de mim uma re-introdução ao tema, aos textos, às 

teses. Ora, a Bíblia Hebraica é cinco vezes maior do que o Novo Testamento. Não tinha tempo. 

Mas, agora, sou tocado pela entrada da temática na Universidade. [...] O fato é que me constrange 

cá uma dúvida metodológica - será possível a reconstrução dessa grandeza chamada Jesus 

histórico?" 

 Leia mais sobre a pesquisa pelo Jesus histórico e sobre muitos - muitos mesmo! - outros assuntos 

interessantes no blog Peroratio, mantido pelos professores Osvaldo Luiz Ribeiro e Haroldo Reimer, 

do Seminário Teológico Batista, e também pelo nosso Jimmy Sudário! 

(http://peroratio.blogspot.com/) 

  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 27: Marly Rodrigues Fernandes; dia 28: Tatiana 

Lopes Cardoso; dia 31: Tatiana Martins Pedro Coutto; dia 01/11: Rute Teresinha Pinto.  A ICI 

parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que a elas estenda as suas bênçãos. 

 

CESTA BÁSICA – Hoje em ambos os culto estaremos recebendo alimentos para a cesta básica. Os 

itens que estão faltando são os seguintes: macarrão, pacote de 1 kilo, açúcar, pó de café, pacote de 

500grs, leite em pó e aveia. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira e Teresa; noite: Mariana e Marcelo; Próximo 

domingo: manhã: Eliezer e Mariana; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no 

templo. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã às 18:30h. Não se esqueça! 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS 

Às 10:30h e 19:00h 

http://peroratio.blogspot.com/

