
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.   

 

APRESENTAÇÃO À IGREJA – Laura 

Nogueira Gouvêa, filha de Marcos de Souza 

Gouvêa Filho e Fernanda A. Nogueira 

apresentam sua filha neste domingo no culto da 

noite tendo como padrinhos Cláudio da Costa e 

Daniele Nogueira.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

31: Tatiana Martins Pedro Coutto; dia 01.11: 

Rute Teresinha Pinto; dia 02: Eunice Pereira 

Rodrigues Simões; dia 03: Pedro Paulo Neves 

Rezende, Lorenço Soárez Marcondes de Moura; 

dia 04: Anna Luz Florenzano de Almeida.  A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não nos 

esqueçamos dos itens da cesta básica que é 

sempre distribuída no 2º sábado do mês, 

portanto dia 12 de novembro.  Eis os itens: 

arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, fubá, 

aveia, extrato de tomate, sardinha, leite em pó 

integral (pacotes) e biscoitos.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich, às 18:30h, pontualmente.  

Estudaremos o quarto capítulo da obra “Jesus de 

Nazaré” do Pe José Comblin.  

 

CHÁ BENEFICENTE DO CREI –  No dia 10 

de novembro teremos o tradicional chá em 

benefício do CREI. Os convites podem ser 

adquiridos com Vilma Hamacher ou Lenita.  O 

preço: R$ 30,00. 

 

ICI NO RECREIO - “Já sonhamos juntos, 

semeando as canções no vento. Quero ver 

crescer nossa voz no que falta sonhar...” 

Amigos e Amigas o tempo passou rápido desde 

nosso último encontro! Era inverno ainda e 

agora já na primavera estamos, com seus novos 

aromas, cores e a vontade de estar juntos 

novamente para partilharmos mais uma vez dos 

nossos sonhos como citamos no trecho da 

canção “Sol de Primavera”. Estaremos fazendo 

desse encontro um momento de celebração da 

Primavera a qual nos remete aos sentimentos de 

esperança, renovação e principalmente de 

recomeço. E o que é a vida senão um eterno 

recomeço? Como sempre, também será um 

momento de congraçamento, troca e comunhão, 

por isso mais uma vez lembramos que quem 

quiser trazer um amigo estará fazendo muito 

bem!  A data do nosso encontro será na próxima 

sexta-feira, 04 de novembro às 21hs – Av. José 

Luiz Ferraz, 250 – Salão de Festas - Recreio dos 

Bandeirantes. Se precisarem de mais 

informações é só ligar para o tel. 7895.2151. 

Como em outras ocasiões estaremos 

arrecadando donativos para o CREI, que como 

nos encontros anteriores, é um projeto voltado 

para crianças, mantido pela Igreja Cristã de 

Ipanema. Atenção para os itens necessários: 

papel higiênico, papel toalha para uso da 

cozinha, água sanitária (2 litros), desinfetante (2 

litros), sabão em pó (o mais em conta), sabão 

pastoso para cozinha.  Quem tiver um texto, 

poesia, canção que queira nos sugerir para a 

programação é só mandar para o meu e-mail 

que ficaremos muito felizes com a participação 

de vocês! Até lá!  Ângela e George. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de 

oração quinzenal não acontecerá nesta próxima 

semana devido ao feriado.   

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Marcelo e Mariana. 

 

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

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos 

os domingos às 10:30h e 19:00h. 


