
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
DIA DA REFORMA PROTESTANTE – Em 

todo o mundo hoje se comemora a Reforma, 

tendo sido fixada pelos historiadores a data de 

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 da Reforma é o vermelho. 

 

PROGRAMAÇÃO DA REFORMA 

CONTINUA - Hoje, pela manhã, ouviremos a 

palestra: Martin Luther King – o profeta da 

consciência, a ser proferida pelo aluno do 

Seminário Batista do Sul, Thiago Barbosa e 

Silva. No próximo domingo, também no culto 

da manhã, o prof. Delambre do mesmo 

Seminário, falará sobre a figura de Dietrich 

Boenhoefer, um dos teólogos protestantes mais 

influentes do século passado.  Nosso calendário 

de celebração da Reforma do século XVI 

termina na noite do próximo domingo, quando 

celebraremos a presença do Deus vivo entre 

nós, na alegre lembrança do Rev. Domício 

Pereira de Mattos, um dos grandes nomes do 

protestantismo brasileiro de todos os tempos, 

falecido no mês de outubro p.p. Na ocasião, 

estará conosco o coral da Igreja Presbiteriana da 

Praia de Botafogo.  

 

CRIANÇADA DA ICI -  No próximo sábado 

as crianças da ICI se reunirão no bosque do 

condomínio Pedra de Itaúna, no Recreio, para 

um lindo piquenique que terá como tema:  

amigos para sempre! Viva a nossa criançada. 

Bendito seja o  Deus menino! 

 

MEMBRO EFETIVO  – Maria de Nazareth 

da Gama e Abreu Raposo será recebida por 

Jurisdição no culto da manhã.  Por isso vem, 

entra na roda com a gente também, você é 

muito importante, vem! 

 

CLASSE PAUL TILLICH - Em virtude do 

feriado da próxima terça-feira, não teremos a 

classe Paul Tillich amanhã. O estudo, bem como 

a meditação hesicaste, voltam no dia 08 de 

outubro.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

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 lhes estenda as suas bênçãos. 

 

ESPAÇO CREI: estejamos atentos para a 

compra dos convites referentes ao chá em 

benefício do CREI que ocorrerá no dia 18 de 

novembro, 15h. Este chá, que é realizado uma 

vez por ano, tem como intuito auxiliar nas 

despesas de fim de ano, tais como o 13º salário 

dos funcionários, além das despesas ordinárias. 

Sensibilizemo-nos por essa causa, dar 

continuidade a este lindo trabalho que atinge 

não somente as crianças atendidas, bem como 

suas famílias. Temos agora o novo folheto do 

CREI com o endereço de nosso novo blog. Lá 

você encontrará diversas informações a respeito 

da creche, desde sua história e fundação até 

nossa filosofia de trabalho. Apanhe um folheto 

com nossos diáconos e ajude a divulgar essa 

história.   Leonardo Amorim 

 

ESPAÇO CREI II - MATERIAL DE 

HIGIENE E LIMPEZA PARA O MÊS DE 

NOVEMBRO: papel higiênico, água sanitária, 

desinfetante (2 litros), sabão pastoso 

consistente, sabão em pedra, sabão em pó, saco 

de lixo reforçado 100litros, ácool líquido. Você 

pode ajudar doando um dos itens. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Izabel, noite: Mariana e Marcelo. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO – Ageu 1.5b-2.9, 

Salmo 145.1-5, 17-21 ou Salmo 98, 2 

Tessalonicences 2.1-5, 13-17, Lucas 20.27-38. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

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

favor, desliguem os celulares antes mesmo de 

entrar no templo. 


