
NOTAS IMPORTANTES 
 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

DO CREI – A Presidente Lucília Ramalho 

convoca os membros da Assembléia do 

CREI para a Assembléia ordinária a ser 

realizada  no dia 27 de março após o culto 

da manhã. A Assembléia tem como 

objetivo a leitura de Relatórios da Diretoria 

e Tesouraria. 

PASTOR ALEXANDRE CABRAL – Na 

manhã deste primeiro domingo da 

Quaresma temos o privilégio de receber a 

visita e palavra do nosso querido Pastor 

Alexandre Cabral. Que Deus abençoe 

ricamente nosso amigo Alexandre, sua 

esposa Rosana e o filhinho Thomaz.  

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã 

daremos início à classe Paul Tillich.   No 

programa, o  primeiro capítulo do livro: 

Deus – um guia para os perplexos.   A aula 

começa pontualmente às 18:30 e terá uma 

hora de duração.  O primeiro capítulo da 

obra de Keith Ward tem como sugestivo 

título: um sentimento pelos deuses.  

QUANDO A QUARESMA COMEÇA 

ANTES - Em Nova Friburgo, o Carnaval 

de 2011 foi bem diferente, aparentemente. 

Pelas ruas, não se via nenhum movimento 

próprio dos dias de folia. Além da chuva 

mansa e constante, as ruas testemunharam 

uma cidade parada e calada. Não houve 

desfiles, danças, brincadeiras e algazarras. 

A cidade parece ter feito seu jejum 

quaresmal antes do tempo. Confira no 

mural e também no blog da ICI o texto do 

jovem teólogo Ricardo Lengruber, 

refletindo sobre a quaresma friburguense.  

A QUARESMA E A TRISTEZA 

DIVINA -  É o título do texto de Rubem 

Alves publicado no boletim do CEBI ( 

Centro de Estudos bíblicos) no ultimo dia 

07. Confira no blog da ICI: 

igrejacristadeipanema.wordpress.com 

ASSEMBLÉIA DO CONIC RIO - A ICI, 

representada pelo pastor Sergio Duarte, 

participou da XIV assembléia do 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, 
setor Rio, ocorrida nos últimos dias 11 e 

12 de março. A assembléia teve inicio 
após um seminário ecumênico que 
discutiu  o tema: Ecumenismo no Brasil - 

Desafios, Anseios e perspectivas: Uma 

 reflexão sobre o papel das Igrejas e 

organismos no contexto do movimento 

ecumênico brasileiro. No próximo Notas 

Importantes Sergio Duarte compartilhará 

conosco as conclusões e desafios do 

encontro.  

NOSSOS VISITANTES – É sempre uma 

dádiva da Graça a presença de visitantes 

nos nossos dois cultos dominicais. Que se 

sintam acolhidos e que voltem sempre! A 

todos e todas o abraço amigo e irmão da 

ICI.  

NOSSAS ORAÇÕES - Continuemos 

rogando a Deus a presença e bênçãos sobre a 

vida dos seguintes irmãos e irmãs: D. Didi (mãe 

da presbítera Nely Mures), presbítero Arthur 

Carijó, Rita (irmã de Eni), José Ricardo (filho 

do casal Jether/Lucilia), Rosa Dulce (mãe da 

Cristina), Clara (sobrinha de Luiza e 

Marquinhos), Tereza Cristina Sodré Regis 

(amiga da Eula),  Nadir Gontijo (mãe de Ana 

Mara Miguez), Helena Srur e Sandra Sales 

(amigas de Ana Mara Miguez). Reserve um 

momento do seu dia para interceder por nossos 

irmãos e irmãs. Bendito seja Deus que não me 

rejeita a oração, nem afasta de mim a sua 

graça. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 17: Pastora Leni Hoeschl de Gusmão.  

A ICI parabeniza a pastora Leni pelo seu 

aniversário e pede a Deus que lhe estenda 

as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Marcelo e Mariana. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O 

PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 12.1-

4ª, Salmo 121, Romanos  4.1-5, 13-17, João 

3.1-7. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h. 

 


