
NOTAS IMPORTANTES 

 

REVERENDO MOZART NORONHA - Nosso querido 

pastor Mozart estará conosco no culto da manhã 

trazendo a mensagem bíblica ao nosso coração. Que 

Deus o ilumine e abençoe ricamente! Participará 

conosco do almoço do CREI, logo após o culto da 

manhã.  No próximo domingo, no culto da noite, o 

Reverendo Jonas Rezende estará conosco, no culto 

da noite, celebrando a dádiva do cinquentenário.  

NOSSA QUERIDA GEDRA PRECISA DE CADA UM DE 

NÓS - Como dissemos no último Notas Importantes, 

nossa irmã Gedra continua precisando 

urgentemente de doadores de sangue. As doações 

podem ser feitas no segundo andar do INCA, na 

Praça da Cruz Vermelha (Centro), de segunda a 

sexta-feira, das 7 às 14h, e no sábado das 7 às 12h. 

Importante: dizer que está fazendo a doação em 

nome de Gedra Maria Campos Villaça.  Qualquer 

dúvida enviar e-mail para Cristina Villaça, filha de 

nossa querida Gedra: villacacristina@yahoo.com.br 

BÍBLIA DO CINQUENTENÁRIO - Uma edição especial 

da Bíblia, na versão revista e atualizada, com letras 

grandes, foi carinhosamente preparada para a 

celebração do cinqüentenário da ICI Adquira o seu 

exemplar com um dos diáconos.  

NOVA PINTURA E JARDIM - O templo da ICI recebeu 

uma nova pintura. O jardim foi remodelado. Tudo 

muito lindo, para celebrar a dádiva do 

cinqüentenário. Nosso agradecimento especial aos 

presbíteros Elmo e Elizete por estarem à frente 

destas reformas. 

MINI CONCERTOS NO CINQUENTENÁRIO - Como 

parte das celebrações pelos cinquenta anos da nossa 

ICI, teremos mini-concertos musicais nas seguintes 

datas - Dia 23 de Setembro: Rejane (cantora), dia 28 

de outubro: Stella Junia (pianista e compositora), Dia 

18 de novembro: Cosme (cantor). Os mini-concertos 

acontecerão sempre às 18:30h, antes do culto da 

noite. Os concertistas também se apresentarão nos 

cultos.   No dia 16 de dezembro teremos 

apresentação do coro infantil da ICI e no dia 23 de 

dezembro apresentação de cantata de Natal pelo 

Coro Myrza Wanderley. 

REUNIÃO DO CONSELHO – Amanhã às 20:00h 

pontualmente haverá a reunião do Conselho da ICI.  

Todos os presbíteros e presbíteras estão 

convocados. 

REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A 

presidente do Conselho Consultivo do CREI Lucilia 

Ramalho convoca o conselho para reunir-se amanhã, 

segunda feira, às 18h.  

CULTO DA ICI NO VIDIGAL – Hoje, pela manhã às 

9:30h o pastor Leonardo estará no Vidigal, desta vez 

na residência da Tereza para mais um encontro no 

qual levará a mensagem àqueles irmãos. 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã é dia de classe Paul 

Tillich. O capítulo 12 do livro de Antonio Pagolla será 

alvo da nossa reflexão.  O teólogo Jimmy Sudário 

estará à frente da classe Paul Tillich no encontro de 

amanhã.  

JIMMY SUDÁRIO DEFENDE TESE DE DOUTORADO 

NA PUC - Nosso querido Jimmy, pastor batista, 

amigo da ICI, defenderá tese de doutorado na 

próxima quarta-feira, na PUC-Rio, às 13h. Seu 

trabalho tem como título: Dostoiévski – consciência 

trágica e crítica teológica da modernidade: 

subterrâneo, tragédia e negatividade teológica.   

UM OUTRO ENVELHECER É POSSÍVEL - É o título do 

livro organizado pela socióloga Lucia Ribeiro, com 

artigos de Leonardo Boff, Rose Marie Muraro e 

outros, cujo lançamento acontecerá no dia 12 de 

setembro, às 18:30h, na Universidade Candido 

Mendes, no salão Marques de Paraná, à Rua da 

Assembléia, 10, 42. Andar. O convite para o 

lançamento foi enviado à Igreja pelo Programa de 

Estudos Avançados em Ciência e Religião, da 

Universidade Candido Mendes.  

ENTRE O ALTAR E O MUNDO - é o título de um livro 

que homenageia o grande teólogo brasileiro Jacy 

Maraschin, falecido no último ano. O livro foi 

organizado pelo teólogo Claudio Carvalhaes e reúne 

artigos de diversos teólogos e teólogas brasileiros.  

Um dos capítulos foi escrito pelo Pastor Jonas em 

parceria com o Pastor Edson. O lançamento será no 

dia 12 de setembro, às 19h, no Instituto Metodista 

Bennett.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 24: Maria 

Consuelo de melo Silva, Luciana Mano de Andrade; 

dia 31: Theo Wagner Marchon, Fernanda Maia 

Miguez de Mello.  A ICI parabeniza os aniversariantes 

e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 

Eliezer; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Marcelo. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às 

10:30h e 19:00h. 
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