
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 próximo domingo, dia 27 de março 

após o culto da manhã. A Assembléia tem como 

objetivo a leitura de Relatórios da Diretoria e 

Tesouraria. 
 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia da  

classe Paul Tillich.  Continuaremos o estudo do 

primeiro capítulo da obra Deus – um guia para os 
perplexos.   A aula começa pontualmente às 18:30 e 

terá uma hora de duração.  Participe! 

 

NOTA DE FALECIMENTO – Faleceu, na última 
segunda-feira, a mãe da nossa querida presbítera Neli 

Mures.  Dona Didi morreu aos noventa anos, 

deixando um legado de amor e serviço, expressão de 

uma fé que se manteve acesa até o último momento 
da vida. Que Deus abençoe ricamente a nossa querida 

Neli e todos os seus familiares.  

ESPAÇO ECUMÊNICO - Culto ecumênico lembra 

vítimas de terremoto no Japão: Seis dias após o 
terremoto no Japão, um culto ecumênico lembrou as 

milhares de vítimas do maior desastre natural da 

história do país. O culto reuniu budistas, católicos e 

evangélicos no bairro da Liberdade, na capital 
paulista. Expressou tristeza pelas mortes, mas 

também crença na reconstrução do Japão depois da 

tragédia pela qual ele passa.   

Mais de 100 membros de comunidades japonesas no 
Brasil participaram do evento, que começou com um 

minuto de silêncio em memória dos mortos. 

Representantes dos governos japonês e brasileiro 

também estiveram no culto e se juntaram a todos que 
se reuniram para mostrar sua solidariedade à 

população atingida pelo terremoto.   

Orações em japonês e português foram feitas por 

líderes das três igrejas representadas no culto. Em 
todas elas, líderes religiosos lembraram a dor dos que 

perderam membros da família e pediram a união de 

toda a comunidade japonesa para a reconstrução do 

país. “Se não podemos fazer nada por eles, 
financeiramente ou por doações, pelos menos 

oremos”, disse o padre Paulo Goh Kuribayashi, da 

Pastoral Nipo-Brasileira, um dos sacerdotes presentes 

no culto. O reverendo Kensho Kikuchi, presidente da 
Federação das Seitas Budistas Japonesas do Brasil, 

disse que as demonstrações de solidariedade vindas 

de todos os povos do mundo, inclusive do Brasil, é 

motivo de orgulho. Ele disse que os relatos dessas 
manifestações precisam ser repassados por várias 

gerações para que sejam lembrados como um 

momento de união dos povos. O cônsul-geral do 
Japão em São Paulo, Kazuaki Obe, agradeceu a ajuda 

oferecida ao Japão. Ele ratificou também que só por 

meio da solidariedade os japoneses conseguiram 

superar os estragos causados pelos terremoto. “Com 
apoio, os japoneses conseguiram se reconstruir com 

brilhantismo”, disse o cônsul. “O Japão e os 

japoneses conseguiram ultrapassar essa adversidade.” 

(fonte: www.conic.org.br) 

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.  

HOTEL SÃO MORITZ - Um grupo de cerca de 60 

pessoas ligadas à ICI encontra-se no Hotel São 
Moritz desde a última sexta-feira. Foi a maneira que 

o grupo encontrou de dar um grande abraço na nossa 

queridíssima amiga e presbítera Cely Soares, cuja 

casa (incluindo o Hotel São Moritz) tem sido quase 
uma extensão da nossa pequena igreja.  Louvado seja 

Deus pelo renascimento da pequena Vieira, após a 

tragédia do começo do ano! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 21: 
Zenon Juvenal Bertola Oliveira, Sérgio Luiz 

Hoeflich; dia 22: Julio César Mures Esteves Lopes; 

dia 23: Carlos Silna de Araújo; dia 25: Gedra Maria 

Villaça.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 
Deus que lhes estenda as suas bênçãos.  

ESPAÇO CREI: estejamos atentos quanto aos itens 

necessários para o nosso CREI. Lembremo-nos que 

através deles, por exemplo, conseguimos diminuir de 
modo bastante significativo o déficit financeiro do 

ano passado; entre outras medidas obviamente. 

Os itens que mais estamos precisando no momento 

são: papel higiênico, sabão em pó (o mais em conta),  
sabão pastoso, sacos de lixo preto resistente (100 

litros), Bombril, esponja,  cloro ou água sanitária. 

NOSSAS ORAÇÕES - Continuemos rogando a 

Deus a presença e bênçãos sobre a vida dos seguintes 
irmãos e irmãs: 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. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 
noite: Marcelo e Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Eliezer. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O PRÓXIMO 
DOMINGO – Êxodo 17.1-7, Salmo 95, Romanos 

5.1-11, João 4.5-42. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por  favor 
desliguem os celulares antes mesmo de entrar no 

templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h. 

 

http://www.conic.org.br/

