
NOTAS IMPORTANTES 
 
IGREJA E MULHER: UM DIÁLOGO 

POSSÍVEL?   Desde os inícios, o cristianismo 

histórico tem tido dificuldades em compreender 

o comportamento de Jesus para com as 

mulheres. Diversos trechos dos evangelhos 

demonstram admiração, mas ao mesmo tempo 

deixam transparecer estranheza. Os próprios 

apóstolos não entendem o modo como Jesus 

aborda as mulheres. Pedro, um de seus mais 

próximos companheiros, não tolera que uma 

mulher seja considerada apóstola em pé de 

igualdade com os homens, como se pode ler no 

evangelho apócrifo de Maria Madalena . Por 

causa dessa e de outras dificuldades, o 

cristianismo histórico guarda uma memória 

precária e até deformada acerca do 

comportamento de Jesus diante das mulheres. 

Maria Madalena, a mais proeminente figura 

feminina do novo testamento, é 

sistematicamente maltratada nos sermões da 

igreja, até ser rebaixada à condição de 

prostituta e de pecadora arrependida. Confira  

no blog da ICI o instigante texto do historiador 

Eduardo Hoonaert.   

  

CLASSE PAUL TILLICH –  Na segunda feira 

após o carnaval a classe Paul Tillich estará de 

volta. No programa, a discussão do livro: Deus 

– um guia para os perplexos.  O novo horário de 

início das aulas: 18:30h.  

CONFIRA NO BLOG DA ICI - Desde os 

inícios, o cristianismo histórico tem tido 

dificuldades em compreender o comportamento 

de Jesus para com as mulheres. Diversos 

trechos dos evangelhos demonstram admiração, 

mas ao mesmo tempo deixam transparecer 

estranheza. Os próprios apóstolos não 

entendem o modo como Jesus aborda as 

mulheres. Pedro, um de seus mais próximos 

companheiros, não tolera que uma mulher seja 

considerada apóstola em pé de igualdade com 

os homens, como se pode ler no evangelho 

apócrifo de Maria Madalena . Por causa dessa 

e de outras dificuldades, o cristianismo 

histórico guarda uma memória precária e até 

deformada acerca do comportamento de Jesus 

diante das mulheres... Confira no blog da ICI a 

íntegra do texto do historiador católico Eduardo 

Hoonaert. Confira também no blog : A vida de 

Marina Silva vai virar filme. Segundo o diácono 

Eliezer, esta notícia provocou um total de 80 

visitas ao blog em apenas dois dias! Ainda no 

blog uma entrevista concedida por André Sena, 

corista da ICI, ao canal Globo News, sobre a 

situação da Líbia no turbilhão de 

acontecimentos do mundo árabe. 

 SECULARISMO E RELIGIÃO: A CRISE 

NO MUNDO ISLÂMICO –  O Instituto de 

Humanidades da Universidade Candido Mendes 

promoverá no próximo dia 22 de março, às 18 

horas, um importante seminário sobre  

secularismo e e religião:  a crise no mundo 

islâmico. O local do evento será o salão 

Marques de Paraná, à rua da Assembléia, 10, 

42. andar, no centro da cidade.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Lya Costa da Silva; dia 08: Rafael Carijó 

Lucas, Affonso Ferrario; dia 09: Rev. Leonardo 

Costa da Silva de Oliveira Amorim, Jorge Luis 

Rocha da Silva; dia 10: Maria Amélia Nunes 

Araújo Lima, Miguel Bonan Reis Vernes; dia 

11: Rev. Pedro Vieira Veiga., Aracaty Alves da 

Silva, Edgard de Souza Nogueira.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos.  

 

CONFIRA NO BLOG DA ICI -  Biografia de 

Marina Silva vai virar filme.  Confira ainda: 

Mas, é carnaval.   Confira também a entrevista 

do Prof. André Sena, corista da ICI,  concedida 

ao canal Globo News, sobre a situação da Líbia.  

 

HOJE NÃO TEREMOS O CULTO DA 

NOITE – em função da movimentação dos 

blocos de carnaval que tornam intransitável o 

entorno da Igreja. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No próximo 

sábado, dia 12 de março estaremos entregando 

as cestas básicas.  Lembre-se que sua ajuda é 

muito importante.  No momento estamos 

necessitando dos seguintes itens: arroz, feijão, 

açúcar, óleo e pó de café. 

 

ESPAÇO CREI – Também o CREI está 

necessitando dos seguintes itens de higiene e 

limpeza: papel higiênico, água sanitária, álcool 

líquido, desinfetante, rolo de papel toalha para 

cozinha, creolina, sabão em pasta, Bombril, 

sabão em pó (o mais em conta). 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O PRÓXIMO 

DOMINGO – Gênesis 2.15-17; 3.1-7, Salmo 

32, Romanos 5.12-19, Mateus 4.1-11. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Teresa; 

Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: 

Rute.  

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES ocorrem sempre 

aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 

 


