
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
SILÊNCIO NOS CULTOS - Nos momentos que antecedem o inicio das celebrações, faça um exercício 

de concentração. Entregue-se a leitura do texto bíblico, à oração silenciosa. Permita-se ser tocado (a) pelo 

prelúdio ao órgão. Evite ficar circulando pelo espaço do templo. Aquiete o coração. Após o culto, sim, 

deixe explodir a conversa gostosa com os irmãos e irmãs. Festeje com todo entusiasmo a força do 

reencontro. Mas, antes e durante o culto.... silêncio... silêncio... silêncio... 

 

REFORMA PROTESTANTE – A data exata pelos historiadores como início da grande Reforma foi 

registrada como 31 de outubro de 1517 quando Martinho Lutero, monge agostiniano, professor de uma 

universidade alemã, recém-fundada desencadeou uma série de acontecimentos que abalaram a Europa ao 

afixar, na porta do castelo de Wittenberg, 95 teses sobre as indulgências. A grande Reforma Protestante 

mudou o rumo da história do mundo ocidental. O efeito da Reforma fomentou no povo uma sede de 

liberdade e de cidadania mais elevada e mais pura. Onde quer que a causa protestante se expandisse, ela 

tornava as massas mais cônscias de seus direitos. Outro bem realizado pela Reforma foi, sem dúvida, que 

ela colocou a Bíblia ao alcance do povo na sua própria língua. Pela primeira vez, as pessoas tinham diante 

de si a inteira Palavra de Deus para ler.  A cor litúrgica para o mês da Reforma é o vermelho. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No próximo sábado serão distribuídas as cestas básicas. Ainda faltam 

todos os itens para a montagem das cestas.  Só para lembrar: arroz, feijão, açúcar, pó de café, macarrão, 

óleo, fubá, aveia, leite em pó e biscoitos. Quando não recebemos as doações precisamos comprar os 

gêneros alimentícios porque as pessoas contam com esta ajuda mensal. Faça a sua parte. Ajude! As cestas 

são montadas na 4ª. Feira. Portanto você tem até 3ª. feira para trazer a sua contribuição.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: João Roberto Araújo Lima Duque Estrada, Rafael de 

Macedo Zappa; dia 05: Suzana Wanderley Dias; dia 07: Luís Gustavo Wagner Gomes; dia 08: Gustavo 

Winograd; dia 09: Ricardo Florentino Miguez de Mello, Carolina Clark Florentino. A ICI parabeniza os 

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

 

ICI: GRUPO PETRÓPOLIS  – Hoje a comunidade de Petrópolis se reúne para o tradicional momento 

de comunhão e louvor a Deus na casa do casal Ana e Neno. Com a presença do Pastor Leonardo e sua 

querida Gisele, acompanhados por um bom grupo da ICI, nossa congregação celebra a chegada da 

primavera reafirmando o propósito de continuar sendo um espaço inclusivo, ecumênico e encorajador de 

todas as ações humanas que resultem no serviço ao próximo.   

 

ESPÍRITO DE DEUS, VEM SOBRE NÓS!–  Foi um sucesso o encontro da ICI na cidade de 

Araruama. O  tema do Espírito Santo foi explorado do começo ao fim, abrindo um grande leque de 

reflexões e vivências. Todos ficamos ‘assustados’ com a atualidade do tema e as conseqüências da 

presença do Espírito de Deus no nosso cotidiano. O assunto, o clima de comunhão e descontração e os 

ventos vindos da lagoa de Araruama criaram um clima especial de crescimento espiritual e reafirmação de 

todos aqueles valores que fazem com que nossa ICI permaneça em pé há 46 anos. Pela incrível 

criatividade despertada, as oficinas de artes plásticas, teatro e talentos foram um dos principais momentos 

do encontro. Veni Spiritus creator ! Vem, Espírito Criador!  

 

MEDITAÇÃO HESICASTA - Na próxima terça-feira, às 18:30h, daremos inicio a um núcleo de 

meditação hesicasta nas dependências da ICI. A tradição hesicasta remonta aos primórdios do 

cristianismo e era praticada pelos pais da Igreja do Oriente. Chamada também de oração do coração, tal 

experiência torna possível um contato com o Sopro divino que há em nós. Trata de voltar-se para aquele 

fundamento último que dá vitalidade a tudo o que existe. Neste nosso cotidiano de barulhos e excessos de 

estímulos, a oração do coração pode ser um belíssimo caminho de reencontro com o centro da nossa vida, 

tornando possível, por isso mesmo,   um autêntico encontro com o outro. Próxima terça-feira, às 18:30, 

aqui na ICI. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: 

Eliezer e Mariana.  

 

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

 


