
NOTAS IMPORTANTES 

 
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. 

 

MOLTMANN – VIDA, ESPERANÇA E JUSTIÇA – dias 27 a 29 de outubro no Centro 

Universitário Bennett – Metodista Rio; dia 27 – 19hs – Conferência de Rubem Alves sobre 

Teologia da Esperança; dia 28 – 19hs – Conferência de Jürgen Moltmann; dia 29 – 20hs – 

Conferência de Milton Shwantes.  Inscreva-se pelo site: www.moltmann.com.br 

 

NOTÍCIAS DO REV. EDSON – Está muito feliz e estudando muito. Manda um abraço a 

todos. Só falta um mês para ele estar de volta. Que Deus o abençoe! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Suzana Wanderley Dias; dia 07: Luís 

Gustavo Wagner Gomes; dia 08: Gustavo Winograd; dia 09: Ricardo Florentino Miguez 

de Mello, Carolina Clark Florentino; dia 11: Nicholas Tomazetto Marchon, Angela 

Cristina Storino Penteado. A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

ENCONTRO EM GUAPIMIRIM – Não deixe para a última hora!  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 será R$ 50,00 por pessoa.  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.  

GRUPO PAUL TILLICH – Continuam os estudos todas as 2as. feiras às 18:30h. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Êxodo 

32.1-14, Salmo 106.1-6, 19-23, Filipenses 4.1-9, Mateus 22.1-14. 

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

domingo: manhã: Izabel; noite: Liliane. 

 

http://www.moltmann.com.br/


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 

 

 

 

 


