NOTAS IMPORTANTES
GRATIDÃO
A
DEUS
PELO
REVERENDO JONAS - Hoje, no culto
da noite, elevaremos ao Pai um canto de
gratidão pela vida do nosso querido Pastor
Jonas Rezende. Jonas, teólogo da ternura;
Jonas, profeta de um novo mundo; Jonas,
pensador inquietante; Jonas, poeta da
misericórdia; Jonas, o pastor amigo. O
Rev. Pedro Alonso Puentes Reyes, Pároco
da Paróquia Bom Samaritano da IECLB
nos trará a divina mensagem ao coração.
Que seja bem-vindo, sempre!
VIDA EM COMUNHÃO - Nossos
queridos Eurico Marchon Neto e Patrícia
Wagner Gomes comemoram nesta semana
dez anos de casamento. Bendito seja Deus
por vidas tão preciosas! No culto da noite
renovam seus votos de amor.
A DIMINUIÇÃO DAS IGREJAS
HISTÓRICAS É O QUE MAIS SALTA
À VISTA - Confira no mural a análise da
teóloga católica Maria Clara Bingemer
sobre a diminuição das Igrejas históricas
segundo o senso 2010 sobre religião:
Tradicionalmente considerado o maior país
católico do mundo, o Brasil perde por dia
mais de 400 fiéis, o que faz o catolicismo
cair proporcionalmente da faixa dos 70%
anteriormente obtida no censo de 2000
para pouco mais de 60% em 2010. Isso
impacta não apenas na proporcionalidade
de católicos, mas igualmente nos números
absolutos do catolicismo. A massa católica
que se autoassume como tal reduz
drasticamente, sobretudo nas grandes
cidades, sendo campeão o Rio de Janeiro,
antiga corte e capital da República.
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?la
ng=PT&langref=PT&cod=68596

ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2012 –
Neste começo de campanha para as eleições
municipais de 2012, é bom trazer a
memória a belíssima cartilha sobre fé e
política escrita por Frei Beto: Porém a fé é
o horizonte que desponta no sol da política.
Isso não significa dizer que deve haver
‘política cristã’. Deve haver uma política
justa, democrática, voltada para a maioria.
Uma política assim deverá inevitavelmente
se encontrar com as verdades da fé. Aliás,
isso já acontece a cada vez que a política
realiza
na
sociedade
os
valores
evangélicos: libertação dos pobres e
construção
da
sociedade
fraterna.
Confira na íntegra a cartilha sobre fé e
política
pelo
seguinte
endereço:http://www.adital.com.br/arquivos
/2012/07/f%C3%A9%20e%20pol%C3%A
Dtica-%20eunice%20e%20betto.pdf
ANIVERSARIANTES DA SEMANA –
dia 17: Isabel Vianna Rosalba, Ana Beatriz
Caldana Martins Pedro; dia 19: Anthony
Araújo Lima Hood, Camila de Andrade
Bianchi; dia 20: Diego Antonio Ferreira
Villa, Frederico Carlos Porto Vidal; dia 21:
Maria de Nazareth da Gama e Abreu. A
ICI parabeniza os aniversariantes e pede a
Deus que lhes estenda as suas bênçãos.
CLASSE PAUL TILLICH – O capítulo
12 do livro Jesus: aproximação histórica
será alvo das reflexões da classe Paul
Tillich, amanhã às 18:30h, pontualmente.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã:
Izabel; noite: Eliezer; Próximo domingo:
manhã: Teresa; noite: Marcelo.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem
aos domingos às 10:30h e 19:00h.
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO.

