
NOTAS IMPORTANTES 

PEDRO VIEIRA VEIGA NO 

CINQUENTENÁRIO DA ICI - Conosco no 

culto da noite de hoje o jovem Pedro Vieira 

Veiga, trazendo-nos a vívida mensagem do 

evangelho. Pedro foi ordenado pastor na ICI, 

tendo exercido o ministério pastoral 

principalmente em nossa Congregação em 

Petrópolis.  Hoje integra o corpo diplomático do 

Itamaraty.  Que Deus o ilumine e abençoe 

ricamente!  

O CINQUENTENÁRIO CONTINUA - No 

próximo domingo estará conosco, no culto da 

manhã, o Reverendo Luis Longuini, ministro 

presbiteriano atuando na Igreja presbiteriana do 

Caju. À noite, o Reverendo Mozart Noronha nos 

trará a divina palavra ao coração. No domingo 

23 pela manhã e à noite estará conosco o nosso 

querido Reverendo Jovelino Ramos, 

acompanhado de sua esposa Joan.  

ENCONTRO NO HOTEL SÃO MORITZ – 

O próximo encontro da ICI no Hotel São Moritz 

será entre os dias 19 a 21 de outubro. As 

inscrições estão sendo feitas com os diáconos de 

plantão.  Eis os preços: Inscrição: R$ 10,00; 1 

adulto no quarto single: R$ 400,00; quarto 

duplo (2 adultos no mesmo quarto) R$ 300,00 

por pessoa; quarto triplo (3 adultos no quarto) 

R$ 280,00 por pessoa; 4 ou 5 adultos no quarto 

quadruplo ou quíntuplo) R$ 200,00 por pessoa. 

Criança até 5 anos: grátis; de 06 a 12 anos no 

mesmo quarto com os pais: R$ 100,00. (*) 

Cortesia de uma criança até 12 anos no quarto 

com dois adultos pagantes quando houver mais 

de uma criança. O hotel inclui pensão completa. 

CLASSE PAUL TILLICH – Estamos 

chegando ao final do livro Jesus: aproximação 

histórica, de Antonio J. Pagola.  Amanhã 

estudaremos o capítulo 15: A ressurreição de 

Jesus. Participe!  

COMENTÁRIO DO EVANGELHO DESTE 

23. DOMINGO DO TEMPO COMUM –Os 

milagres de Jesus são sinais: seu significado 

ultrapassa a sua materialidade. As doenças e 

enfermidades que eles curam são “teológicas”. 

Quem é que tem ouvidos e não escuta, tem boca 

e não fala, tem olhos e não vê? É, em primeiro 

lugar, o ídolo, Mas o que é o ídolo? É, em 

última instância, a imagem idealizada de si 

mesmo. Mas, se um ídolo ganha a aparência da 

pessoa que o construiu e é esta pessoa que lhe 

presta culto, esta mesma irá acabar se parecendo 

com aquela imagem: também ela tem boca, mas 

não fala; tem ouvidos, mas não ouve (ver Salmo 

115 e 135). Em que isto pode se referir a nós, ou 

à maior parte de nós, que não adoramos 

estátuas? Ora, podemos muito bem sacrificar 

tudo à imagem mental que fazemos de nós 

mesmos, ao culto de nossa importância social, 

de nossa conta bancária, de nossa notoriedade, 

da autoridade que exercemos sobre os 

subalternos. Assim, consumismo, dinheiro e 

influência podem se tornar equivalentes aos 

ídolos. Tanto como as ideologias, estes ídolos 

sangrentos. De repente, nos tornamos surdos aos 

gritos dos que sofrem, dos que passam fome, 

dos homens, mulheres e crianças praticamente 

reduzidos à escravidão. E permanecemos mudos 

ao invés de tomar a sua defesa: será que não 

temos “outra coisa a fazer”? Jesus vai até à 

Decápole, praticamente ao estrangeiro, para 

curar um pagão de seu fechamento, de sua 

dificuldade em se relacionar, escutar, trocar 

palavras com os outros. E o que diz Jesus para 

curá-lo? “Abre-te.” É todo um programa!  

Fonte: {Marcel Domergue (tradução livre 

de www.croire.com pelos irmãos Lara} 

CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS 

BOLSAS DO ENCONTRO – No dia 06 de 

outubro às 13:00h teremos um grande churrasco 

na casa da Cely ao preço de R$ 20,00, com 

direito a karaokê.  As bebidas serão vendidas à 

parte. Temos apenas 70 convites. Não deixe 

para a última hora.  Os convites estão à venda 

com o Antonio. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Eliezer; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Marcelo. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

 


