
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

VIAGEM DE ESTUDOS – Nosso Pastor Edson embarcou rumo a Inglaterra, na última sexta-feira, para um 

período de estudos. Estará de volta no primeiro domingo de novembro.  Que Deus o abençoe ricamente nesta 

desafiadora jornada! 

 

GRUPO MUSICAL NO CULTO DA NOITE – Damos as boas vindas aos membros da Primeira Igreja 

Batista que participam da orquestra daquela Igreja  e que vieram celebrar conosco o encerramento das 

comemorações do aniversário da ICI.  A todos as nossas boas vindas e que Deus abençoe tão ricas vidas! 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã, às 18:30h reúne-se o grupo de estudos que no momento está 

trabalhando o livro de Karen Armstrong: A Bíblia. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Theo Wagner Marchon; dia 02.09: Igor Pires dos Santos 

Vaz; dia 03: Enrico Clark Florentino, Cláudia Romano de Sant’Anna; dia 06: Ana Mara Gontijo Miguez.  A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DA CASA DA EUNICE – Na próxima quarta-feira, dia 03 às 15:00h teremos a 

reunião de oração com a reflexão de Jether Pereira Ramalho.  O endereço: rua Francisco Otaviano, 23 apto 

201-Bl. 1 – Copacabana.   

 

HOJE  ÀS  17:30H REUNIÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO – Os primeiros passos já foram 

dados no domingo passado ainda com a presença do Rev. Edson. Hoje às 17:30  a  diaconia e os jovens  

estarão se reunindo com Wania que está na coordenação  para a escolha dos responsáveis por cada equipe e 

outros detalhes do Encontro que  será  realizado no final de novembro, já com a presença do Rev. Edson. 

  

CESTA BÁSICA – Hoje em ambos os cultos estaremos recebendo os seguintes itens da cesta básica: arroz, 

macarrão, açúcar, pó de café, fubá, aveia ou maisena e biscoitos. Os outros itens: leite em pó, feijão e óleo 

não precisamos. 

 

“FAZ ESCURO (já nem tanto)” – Tantas vezes já repetimos com Thiago de Mello: “Faz escuro, mas eu 

canto”. A frase continua atual. E o mesmo poeta nos encoraja:  “Madrugada camponesa. Faz escuro (já nem 

tanto), Vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto Porque a manhã vai chegar”. Depois de um longo 

tempo de exílio, nos duros tempos da ditadura militar, Thiago de Mello pode voltar ao Brasil. E optou por 

viver em sua terra natal, Barreirinhas, no meio da Floresta Amazônica: “Filho da floresta, água e madeira, 

voltei para ajudar na construção da morada futura. Raça de âmagos, um dia chegarão as proas claras para os 

verdes livrar da servidão.” Hoje, aos 82 anos de idade Thiago de Mello segue denunciando: “A verdade é que, 

cada dia mais, os poderosos, os grandes empresários, além da cobiça internacional que tradicionalmente existe 

sobre o verde amazônico, aumentam a devastação. Como se boi e soja fossem mais importantes que o ser 

humano e a grande biodiversidade da floresta”.  Mas também anuncia com convicção: “Minha posição é de 

esperança. Acho que o sonho e a utopia devem ter os pés e todo o corpo fincados na realidade”. (Por trás da 

Palavra - Centro de Estudos Bíblicos). 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 12.1-14, Salmo 149, 

Romanos 13.8-14, Mateus 18.15-20. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Eliezer e Mariana; noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: 

manhã: Samira e Teresa; noite: Wania. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES ocorrem sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 
 

 

 

 


