
NOTAS IMPORTANTES 
 

 
REVERENDO DOMÍCIO PEREIRA DE 

MATTOS - No culto da noite estará conosco o coral 

da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo, para 
juntos celebrarmos a presença do Deus vivo na alegre 

lembrança do Rev. Domício Pereira de Mattos, um 

dos grandes nomes do protestantismo brasileiro, cujo 

falecimento no mês de outubro próximo passado, 
deixou uma lacuna profunda na Igreja evangélica do 

nosso país.  No auge dos seus 94 anos este servo do 

Deus bendito foi chamado ao coração do Pai de 

infinita bondade para, na companhia de sua amada 
Ceres, com quem viveu por mais de 60 anos, 

mergulhar no incriado mar da divindade, na 

imensidão do mistério de amor e misericórdia a quem 

chamamos Deus. Para sempre e sempre seja louvado 
Aquele a quem nosso corajoso e amoroso Rev. 

Domicio serviu até o fim!  

 

PROGRAMAÇÃO DA REFORMA CONTINUA - 
Hoje no culto da manhã, o Prof. Delambre do 

Seminário Batista do Sul, falará sobre a figura de 

Dietrich Bonhoeffer, um dos teólogos protestantes 

mais influentes do século passado.   
 

CHORAI COM OS QUE CHORAM - A ICI 

abraça a querida presbítera Eula Maciel, nestes dias 

difíceis de saudade doída do filho mais novo Wagner 
Frank Cockel, falecido há exatos oito dias. Estamos 

juntos, Eula querida, nessa difícil travessia. E Deus 

enxugará dos seus olhos toda a lágrima. 

 

O ESTADO LAICO E PLURALISTA E AS 

IGREJAS – é o título de um pequeno artigo de 

Leonardo Boff no qual, a partir de temas como a 

descriminalização do aborto e a união civil de 
homossexuais, o teólogo católico busca discutir a 

laicidade do estado brasileiro.  Confira o artigo na 

íntegra acessando o blog da ICI: 

igrejacristadeipanema.wordpress.com 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Próxima quarta-feira é 

dia de reunião de oração da casa da tia Eunice. 

Continuando nossa andarilhagem pelos lares, seremos 
acolhidos e acolhidas neste próximo encontro por 

Mariza Rocha. Anote o endereço: Av. Vieira Souto, 

438 apto 301. Na ocasião nos trará a palavra nosso 

querido Rev. Jonas Rezende.  
 

ATENÇÃO PAIS E AVÓS DA ICI – Desde o 

ultimo domingo as crianças da ICI estão ensaiando 

algumas musicas de natal compostas pela professora 
Lêda e musicadas por nossa pianista Bianca. É 

fundamental o seu incentivo para que as crianças 

participem dos ensaios. Vamos incentivar nossos 
pequenos e pequenas!  

 

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS - Anote em sua 

agenda: última quinta-feira do mês, dia 25, às 19:30h, 
celebraremos o dia nacional de ação de graças.  

 

ESPAÇO CREI I - 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. 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 

 

ESPAÇO CREI II - MATERIAL DE HIGIENE E 

LIMPEZA PARA O MÊS DE NOVEMBRO: 
papel higiênico, água sanitária de 2 litros, 

desinfetante de 2 litros, sabão pastoso consistente, 

sabão em pedra, sabão em pó, saco de lixo reforçado 

100litros, álcool líquido. Você pode ajudar doando 
um dos itens. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No próximo sábado 

estaremos entregando as cestas básicas e ainda faltam 
alguns itens: leite em pó integral, pó de café e 

biscoitos.  No próximo mês estaremos entregando 2 

cestas tendo em vista a antecipação da cesta do mês 

de janeiro, por isso pedimos que logo a seguir 
comecem a trazer todos os itens que compõem a cesta 

básica que no natal costuma ser um pouco mais 

reforçada.  

 
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich, às 18h, pontualmente. Às 17:30, 

meditação hesicaste. Participe!  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 09: 

Elizabeth Sarmento Costa, Carlos Fernandes Fuentes 

de Araújo; dia 12: João Paulo Lessa Pellegrini, Maria 

Isabel Araújo Lima Duque Estrada.  A ICI parabeniza 
os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda 

as suas bênçãos. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Retorna amanhã às 18 
horas a classe Paul Tillich.  A meditação acontece às 

17:30h. 

 

TEXTOS BÍBLICOS DO PRÓXIMO DOMINGO 
-  Jr 23.1-6, Lc 1.68-79, Cl 1.11-20, Lc 23.33-43. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Marcelo e Mariana; Próximo domingo: 

manhã:  Samira; noite: Tereza Brito. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 
desliguem os celulares antes mesmo de entrar no 

templo e evitem ficar circulando pelo templo e 

conversando no momento do prelúdio. Aproveite 

estes momentos para entrar no espírito do culto. 
Deixe que a música penetre no seu coração.  

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 


