
 

NOTAS IMPORTANTES 

JONAS REZENDE E ALEXANDRE CABRAL 

LANÇAM LIVRO – Estamos todos convidados para o 

lançamento do livro A Redenção de Deus: sobre o 

Diabo e a Inocência, escrito pelos pastores Jonas 

Rezende e Alexandre Cabral. O evento se dará na 

próxima quarta-feira, dia 22, no Instituto Metodista 

Bennett, a partir das 19h.  O livro é composto de duas 

partes distintas, mas relacionadas. A primeira parte foi 

escrita por Alexandre Cabral. Trata-se de erudito ensaio 

sobre o tema calcado no que existe de mais elucidativo 

nos principais filósofos e teólogos da atualidade.  A parte 

final é um poema de Jonas Rezende tomando o tema do 

livro e desenvolvendo-o por cerca de 100 páginas. O 

lançamento será precedido de um debate sobre o tema do 

livro com a presença dos autores, além de Alcio Braz, 

monge zen budista, psiquiatra, psicanalista e 

antropólogo, Edson Fernando, doutor em teologia, 

professor de teologia do Bennett e da faculdade Batista 

de teologia e Marco Antônio Casanova, doutor em 

filosofia, professor de filosofia da UERJ.  

 

NOSSA QUERIDA GEDRA PRECISA DE CADA 

UM DE NÓS - Enfrentando bravamente um quadro de 

leucemia, nossa querida Gedra precisa urgentemente de 

doadores de sangue. As doaçoes 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 

ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE PESQUISA 

BÍBLICA -   Bíblia, violência  e direitos humanos, é o 

tema do V Congresso nacional da Associação brasileira 

de pesquisa bíblica, que acontecerá no Rio de Janeiro, no 

Instituto Metodista Bennett, entre os dias 10 e 12 de 

setembro.  Leonardo Boff, Nancy Cardoso, Ivone 

Gebara, Ricardo Lengruber são alguns dos conferencistas 

do Congresso.  Trata-se de uma rica oportunidade de 

conhecer a moderna pesquisa bíblica sobre um tema 

fundamental do nosso tempo: a violência. As inscrições 

podem ser feitas pelo sítio da ABIB: 

http://www.abiblica.org.br .  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A  reunião de oração da 

próxima 4ª. feira será na residência de D. Lyllian 

Boaventura. Rua Visconde de Pirajá, 422 apto 602 – 

Horário: 15:00h.  

PASTORES DA ICI CELEBRANDO CONOSCO O 

CINQUENTENÁRIO- Presenças já confirmadas: No 

dia 26 de agosto, ultimo domingo do mês, teremos a 

presença do Rev. Mozart Noronha, no culto da manhã.  

No dia 02 de setembro, no culto da noite, o Rev. Jonas 

Rezende nos trará a mensagem ao coração.  No domingo 

seguinte, dia 9 de setembro, Pedro Vieira Veiga será o 

pregador. No dia 16 de setembro estará conosco, no 

culto da manhã, o Rev. Luiz Longuini e à noite o Rev. 

Mozart Noronha.  No dia 23 de setembro, o Rev. 

Jovelino Ramos estará conosco em ambos cultos, pela 

manhã e noite.  

ANOTE EM SUA AGENDA – Próximo Encontro no 

Hotel São Moritz nos dias 19 a 21 de outubro. 

ALMOÇO EM BENEFÍCIO DO CREI – No próximo 

domingo também em comemoração ao aniversário da ICI 

teremos um almoço em benefício da creche. Restam 

poucos convites ao preço de R$ 25,00. 

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.  

NOSSAS ORAÇÕES: Continuemos orando a Deus em 

favor de nossa querida Samira e todos os seus familiares. 

Oremos também pela saúde de nossa querida Gedra.  

 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã é dia de classe 

Paul Tillich.  Retomaremos o estudo do livro de Antonio 

Pagolla, Jesus: aproximação histórica, às 18:30h, 

pontualmente. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 23: Zildete 

Queiroz; dia 24: Wania Dias Carvalho.  A ICI 

parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

REUNIÃO DO CONSELHO – A próxima reunião do 

Conselho da ICI está marcada para a última segunda-

feira do mês, dia 27 de agosto.  

CONVITE À ORDENAÇÃO - Chegou-nos convite da 

Diocese Anglicana do Rio de Janeiro para ordenação de 

Luiz Carlos Teixeira Coelho Filho.  Detalhes no mural.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: 

Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Eliezer. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 
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