
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
DÉCADA DE LUTERO – Culto festivo realizado neste domingo, 21, na Igreja do Castelo, em Wittenberg, 

marcou o início da Década de Lutero, que culminará em 2017 com a celebração dos 500 anos da fixação das 

95 teses na porta deste mesmo templo, informa a Agência Latino-Americana e Caribenha de Comunicação, 

22-09-2008. As teses de Lutero preconizavam mudanças na Igreja, dando início ao movimento da Reforma 

Protestante que comemoraremos no mês de outubro. “Lutero 2017 – 500 anos de Reforma” é o lema da 

Década, que convida a confrontar as teses do reformador com perguntas da atualidade. 

 

À ESPERA DO PAI  - Assisti algumas vezes o filme do cineasta brasileiro Walter Salles, Central do Brasil. 

 Trata-se da história comovente de um menino, órfão de mãe no Rio, cujo pai vive no Nordeste, marceneiro 

mas entregue ao alcoolismo. Uma ex-professora primária que escrevia cartas a pedido de analfabetos lhe 

serve de guia. O menino quer porque quer conhecer o pai distante. A professora o acompanha numa viagem 

atribulada até identificar a casa onde o pai vivia no sertão nordestino. Ao chegar, descobre que o pai saira em 

busca do filho no Rio. Imenso qüiproquó: o filho sai do Rio e vai em busca do pai no Nordeste e o pai sai do 

Nordeste e vai em busca do filho no Rio. A história termina num impasse.Ninguém encontra ninguém. Mas 

ambos ficam esperando. Esse filme, premiado pelo mundo afora, representa uma brilhante metáfora da figura 

do pai ausente e do filho abandonado. Todos dizem ao menino que o pai não vale nada. Mas não importa.  

Ele corre atrás do arquétipo do pai. E o arquétipo é uma força poderosa que move as pessoas em busca do pai 

real. Nele quer encontrar o herói, a referência básica, o sentido de orientação, o respeito aos diferentes e o 

aprendizado de limites necessários para a convivência. (leia mais em http://leonardoboff.com/site/lboff.htm)   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Moema Araújo Lima Casares, Laura Leite Vidal; dia 30: 

Lucas Roxo Mundim; dia 02/10: Regina de Moura Carijó Maciel, Agenor Marchon Filho; dia 04: Cristina 

Souza de Macedo, Rafael de Macedo Zappa, João Roberto Araújo Lima Duque Estrada.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração desta próxima quarta-feira será na residência da Vilma 

Hamacher.  O horário: 15:00h. Jether Ramalho fará a mensagem. O endereço: Av. Delfim Moreira, 12 apto 

301 – Leblon. 

ENCONTRO EM GUAPIMIRIM – Já iniciamos as inscrições para o nosso Encontro que será realizado 

entre os dias 28 a 30 de novembro na Pousada Sonho Verde em Guapimirim.  As inscrições estão sendo feitas 

pelos diáconos de plantão no culto da manhã e da noite.  Vamos aos preços que podem ser parcelados em 3 

vezes, facilitando a todos. A primeira parcela deverá ser paga ainda em setembro.  Teremos também uma Van 

para quem preferir. O preço da Van ainda não temos.   Inscrição: R$ 10,00, Crianças até 5 anos: grátis; de 6-

10 anos: R$ 75,00. De 11 anos em diante preço de adulto: R$ 145,00 por pessoa.  Quem não conhece a 

Pousada temos o folder anexo no mural.  

CLASSE PAUL TILLICH – Reúne-se amanhã às 18:30h, dando continuidade aos estudos programados.  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 20.1-4, 7-9, 12-20, 

Salmo 19, Filipenses 3.4b-14, Mateus 21.33-46. 

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

Samira e Teresa; noite: Wania. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 

http://leonardoboff.com/site/lboff.htm

