
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. 

 

AS QUATRO REFORMAS - É o tema da 

palestra de hoje a ser proferida, no culto da 

manhã, pelo teólogo Jimmy Sudário, como parte 

das comemorações de mais um aniversário da 

Reforma religiosa do século XVI.  No domingo 

seguinte, dia 25, também no culto da manhã, o 

estudante de teologia do Bennett, Carlos 

Henrique falará sobre o evangelho nos trilhos: 

um estudo sobre os pregadores dos trens que 

desembocam na central do Brasil.  

 

MEDITAÇÃO NA ICI – Acontece sempre às 

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

nós. Traga um (a) convidado (a). 

 

SEMINÁRIO NA PUC-RIO – A comunidade 

de Meditação Cristã e o departamento de 

teologia da PUC-Rio, promovem o Seminário: 

O caminho do Não-conhecimento, no dia 12 de 

novembro, de 09:00h às 17:30h, com palestras 

de L. Laurence Freeman e Frei Isidoro 

Mazzarolo.  Maiores informações com Hileana 

pelo tel. 2236-1431. 

 

JONAS REZENDE, O POETA DA FÉ - 

Escrito pelo teólogo Alexandre Cabral, o livro 

Jonas Rezende, o poeta da fé, faz uma linda 

análise da trajetória teológica do nosso querido 

Pastor Jonas.  O livro foi publicado pela editora 

Mauad e o lançamento acontecerá no Instituto 

Metodista Bennett, no dia 05 de novembro, às 

18:00h.  Se você quiser receber o convite 

eletrônico e repassar para sua lista de e-mails, é 

só enviar um e-mail para  icirio@uol.com.br 

 

A SEXUALIDADE NO LIVRO DE 

CANTARES - É tema do mini curso a ser 

ministrado pelo teólogo Osvaldo Luiz Ribeiro, 

no auditório do Centro Cultural da Bíblia, nos 

dias 02, 18, 25 de novembro e 02 de dezembro, 

das 12:00h às 14:00h.   Maiores informações no 

site do Seminário Batista do Sul  

www.seminariodosul.com.br 

O QUE LUTERO TEM A DIZER PARA O 

SÉCULO XXI – É o título da palestra a ser 

ministrada pela teólogo Wilhelm Wachholz, da 

Escola Superior de Teologia, da Igreja Luterana 

em São Leopoldo, no dia 27 de outubro, às 

09:30h, na capela do Seminário Batista do Sul.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO NA CASA DA 

EUNICE – Na próxima quarta-feira, às 15:00h, 

nosso esperado momento de oração e 

confraternização na casa da tia Eunice. O 

endereço: Rua Francisco Otaviano, 23 apto 201-

Bl. 1 – Copacabana. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Solicitamos 

que comecem a trazer os itens da cesta básica 

que são sempre distribuídos no segundo sábado 

do mês. Há dois meses registramos uma 

defasagem nas doações e foi necessário 

completar os itens em falta.  Não deixe para a 

última hora sua contribuição. Os itens são os 

básicos: arroz, feijão, açúcar, pó de café, óleo, 

fubá, aveia, leite em pó e biscoitos.  

 

FORAM ESQUECIDOS NO ENCONTRO 

DE ARARUAMA - 1 estojo de óculos e uma 

bolsinha tipo estojo contendo alguns pertences.  

Os objetos estão na secretaria da ICI. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

19: Cláudia Márcia Rodrigues de Jesus; Lucia 

da Silva e Sousa; dia 22: Teresa Maria da 

Conceição Nascimento, Fábio Florentino 

Miguez de Mello, Zillah Pereira Villela.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos. 

 

CHÁ BENEFICENTE DO CREI – A partir 

do próximo domingo estaremos vendendo os 

convites para o chá do CREI que acontecerá no 

dia 26 de novembro às 15:00h.  Anote em sua 

agenda! 

 

LEITURAS BÍBLICAS DA LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Jô 42.1-6; Sl 34.1-

8(19-22); Hb 7.23-28; Mc 10.465-52. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Eliezer e Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Wania. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem todos os 

domingos às 10:30h e 19:00h. 
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