
 

NOTAS IMPORTANTES 

 
 
DIA DA CRIANÇA – O culto da noite hoje 

será totalmente voltado para as crianças da 

nossa Igreja. A mensagem será proferida pela 

Prof. Lêda. Após o culto conheceremos um 

pouco do trabalho literário de Leda.  Estejamos 

presentes, trazendo nossos pequenos e 

pequenas!  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração da próxima quarta-feira, dia 27 será  na 

residência de Miriam Guimarães.  O endereço: 

Rua Barão da Torre, 620 apto 401 - Ipanema. 

Participem! 

 

CULTO DA REFORMA - No próximo 

domingo celebraremos o aniversário da 

Reforma do século XVI em ambos os cultos.  

 

ESPAÇO CREI: estejamos atentos para a 

compra dos convites referentes ao chá em 

benefício do CREI que ocorrerá no dia 18 de 

novembro, 15h. Este chá, que é realizado uma 

vez  por ano, tem como intuito auxiliar nas 

despesas de fim de ano, tais como o 13º salário 

dos funcionários, além das despesas ordinárias. 

Lembrando que atualmente temos um déficit 

mensal que gira em torno de R$ 4.000,00. 

Sensibilizemo-nos por essa causa, dar 

continuidade a este lindo trabalho que atinge 

não somente as crianças atendidas, bem como 

suas famílias. Temos agora o novo folheto do 

CREI com o endereço de nosso novo blog. Lá 

você encontrará diversas informações a respeito 

da creche, desde sua história e fundação até 

nossa filosofia de trabalho. Apanhe um folheto 

com nossos diáconos e ajude a divulgar essa 

história.   Leonardo Amorim 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não se 

esqueça de sua doação para a cesta básica. Os 

itens que estamos precisando são: leite em pó, 

pó de café, arroz e aveia. Agradecemos em 

nome daqueles que precisam. 

 

ENCONTRO DA ICI - Foi maravilhoso o 

encontro da ICI no Hotel São Moritz. Na sexta 

feira fomos acolhidos, após o delicioso jantar, 

por uma dinâmica conduzida pela Lêda. Na 

manhã de sábado, orvalhou sobre todos e todas 

o bom maná do céu. O teólogo Ricardo 

Lengruber fez uma emocionada exposição da 

parábola do filho pródigo. O tema do perdão 

ganhou uma dimensão muito mais abrangente 

do que imaginávamos. Durante todo o dia as 

imagens do filho mais novo, do filho mais 

velho, do pai pródigo e até da mãe sobre a qual 

a parábola passa ao largo... todas essas imagens 

povoaram o nosso imaginário. A noite do 

sábado foi de festa, à altura da festança da 

parábola. Entrou madrugada adentro.  No 

domingo pela manhã já nenhuma palavra era 

necessária. O silêncio seria suficiente para nos 

fazer processar as emoções e o maná divino 

descidos no dia anterior.  Mas lá estava o nosso 

lindo coro da ICI cantando as maravilhas do 

perdão, lá estava a bonita liturgia com textos 

selecionados pelo Leo. Lá estava o Edson 

tentando dizer algo mais sobre o perdão que 

desfaz os nós que impedem que a vida circule. 

Lá estava o povo de Deus, caminhando, 

cantando e comungando a maravilha da amizade 

sincera, da espiritualidade libertadora, da 

comunhão no copo e na cruz. Na casa serrana da 

Cely, mais uma vez o Espírito de Deus soprou 

forte. E voltamos renovados nesta tarefa 

apaixonada de construir um mundo melhor.  

Bendito seja Aquele cujo perdão confirma dia a 

dia a afirmação da filósofa judia Hannah 

Arendt: os seres humanos não fomos feitos para 

morrer, fomos feitos para recomeçar.  

 

TEXTOS DO PRÓXIMO DOMINGO – 

Habacuque 1.1-4, 2.1-4, Salmo 119.137-144, 2 

Tessalonicenses 1.1-4, 11-12, Lucas 19.1-10. 

 

OBRIGADO SÉRGIO DUARTE – pelos 

novos envelopes para as ofertas. Sérgio também 

fez para nós os envelopes timbrados para as 

correspondências da Igreja.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

25: Luise Duarte Mena Barreto; dia 27: Marly 

Rodrigues Fernandes; dia 28: Tatiana Lopes 

Cardoso.  A ICI parabeniza as aniversariantes e 

pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Mariana e Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Rute. 

 

 


