
NOTAS IMPORTANTES 
 
 

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. 

 

ÚLTIMA REUNIÃO DE ORAÇÃO DO 

ANO – Nossa próxima reunião de oração na 

casa da tia Eunice será  na quarta-feira, às 

15:00h. Trata-se da ultima reunião do ano. 

Portanto, será um momento especial e sua 

presença é fundamental.  O endereço: rua 

Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – 

Copacabana. Lembramos que tal reunião está 

aberta a todos e todas. A presença das mulheres 

sempre foi mais forte, mas o encontro está 

aberto aos homens também, cuja presença é 

muito bem vinda. 

 

PEDRO RIZZO NA TV - Nosso querido 

Pedro Rizzo concedeu belíssima entrevista ao 

canal SPORT TV, falando de sua carreira, 

família e planos para o futuro. Você pode 

conferir acessando o seguinte endereço: 

http://video.globo.com/Videos/Player/Esportes/

0,GIM1151307-7824-ENSEI+SPORTV,00.html 

  

MEDITAÇÃO NA ICI - O grupo de meditação 

que se reúne na ICI, sempre às terças-feiras, 

completou um mês de atividades. Você será 

muito bem vindo se quiser unir-se a nós. O 

horário:  18:00h. 

 

60 ANOS - No culto da noite teremos a 

presença muito especial de Celi Mures, irmã da 

nossa presbítera e regente do coro Nely Mures. 

Cely manifestou o desejo de celebrar os seus 60 

anos unindo-se a nós em gratidão e louvor, no 

culto da noite.  Que Deus a ilumine e abençoe 

ricamente! 

 

CESTA BÁSICA E CIDADANIA – O 

próximo encontro do projeto cesta básica 

acontecerá no sábado que vem. Se você tem 

interesse em conhecer ou participar do projeto, 

confirme sua presença com o Pastor Leonardo. 

Restam os seguintes itens para completarmos as 

cestas básicas: arroz, pó de café, açúcar e 

macarrão. Traga sua contribuição! 

JONAS REZENDE: O POETA DA FÉ -  Em 

noite muito alegre, com grande presença de 

publico, foi lançado o livro Jonas Rezende: o 

poeta da fé,  de Alexandre Marques Cabral, na 

ultima quarta-feira no Instituto Metodista 

Bennett. O livro será lançado também aqui na 

ICI, já que muitos não puderam comparecer ao 

lançamento no Bennett.  Fique atento quanto a 

data no próximo notas importantes. 

CHÁ DO CREI – Adquira ainda hoje o seu 

convite para o chá do CREI, que acontece na 

ultima quinta-feira de novembro, às 15:00h. 

Alem das deliciosas guloseimas, incluindo os 

maravilhosos docinhos da Lucília, trata-se de 

uma boa oportunidade de reafirmarmos o nosso 

compromisso com o CREI.  

 

REUNIÃO DO CONSELHO DO CREI – A 

presidente Lucília Ramalho convoca todos os 

membros do conselho consultivo do CREI para 

uma reunião amanhã, dia 09 de novembro, às 

18:00h. Na pauta, os preparativos para a eleição 

da diretoria do CREI no inicio do próximo ano. 

 

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS -  Na mesma 

quinta-feira do chá do CREI, celebraremos o dia 

nacional de ação de graças aqui na Igreja, às 

20:00h. O pregador será o Pastor metodista 

Orlando Amaral, irmão do nosso querido 

presbítero Anderson 

 

CONSELHO DA ICI – O Conselho da ICI está 

convocado para reunir-se amanhã, segunda-

feira, dia 09 de novembro, às 20:00h 

pontualmente.  Será a última reunião do ano e 

por isso todos os presbíteros e presbíteras 

devem fazer o máximo esforço para estarem 

presentes. Na pauta: programação do advento, 

preparação do calendário da ICI para o ano de 

2010.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

09: Elizabeth Sarmento Costa; dia 12: Maria 

Isabel Araújo Lima Duque Estrada, João Paulo 

Lessa Pellegrini; dia 14: Severino Flávio 

Dantas Guerra Barretto, Marcus Reis Pinheiro.  

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; 

noite: Wania. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM: 

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