
NOTAS IMPORTANTES 

 

NASCER COM O NOVO ANO - Para termos um 

feliz ano novo temos que estar dispostos a 

“matar” o que fomos e nascer de novo em cada 

momento da vida. Está aí um grande desafio. 

Dos maiores, senão o maior de todos! As 

cigarras passam a maior parte de suas vidas 

debaixo da terra, alimentando- se das raízes das 

árvores. Disseram-me que há certas espécies de 

cigarras que chegam a viver 15 anos debaixo da 

terra. De repente, alguma coisa acontece, e 

surge dentro delas um impulso irresistível para 

mudar. Saem então dos seus túneis, sobem 

pelos troncos das árvores, arrebentam suas 

cascas, subterrâneas gaiolas, e se transformam 

em seres alados. Se elas não abandonarem suas 

cascas não se transformarão em seres alados. 

Continuarão a ser seres subterrâneos. Nossos 

demônios são nossas cascas. Abandonar as 

cascas é esquecer a forma subterrânea de ser. A 

grande transformação das cigarras acontece 

quando a morte se aproxima. É a proximidade 

da morte que lhes diz: ‘Chegou a hora de voar, 

cantar e fazer amor, para continuar a viver… ’ Eu 

acho que a morte é o único poder capaz de nos 

trazer vida nova. A consciência da morte nos 

força a sair de nossas sepulturas, nos dá asas, 

nos convida a voar e a amar.”   Rubem Alves 

GRATIDÃO - As celebrações matutina e 

vespertina de hoje têm como ênfase a gratidão 

ao Pai por mais um ano de bênçãos. Gratidão 

pelo milagre renovado de nossa experiência 

comunitária sempre tão abençoada.  Gratidão 

pelo CREI, por mais um ano de desafios, lutas e 

vitórias.  Gratidão pelo Conselho  e Junta 

Diaconal da ICI. Gratidão pela reunião de oração 

na casa da tia Eunice e demais lares. Gratidão 

pelo trabalho no Vidigal. Gratidão pela 

juventude da Igreja. Gratidão pelo trabalho com 

as crianças e juvenis.  Gratidão pelas mãos que 

embelezam o templo durante todo o ano.  São 

tantos nomes, tantos rostos, tantos talentos, 

tantas vidas preciosas...  Louvado sejas, Deus 

maravilhoso. Aceita nosso gratidão e nosso 

amor, sempre! 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMENICA - 
A Campanha da Fraternidade de 2016 será 
ecumênica, ou seja, reunirá outras igrejas cristãs 
além da católica. Tal como nas três versões 
anteriores, a ação será coordenada pelo CONIC. 
O objetivo principal da iniciativa será chamar 
atenção para a questão do saneamento básico 
que, no Brasil, caminha a passos lentos – apesar 
da importância do mesmo para garantir 
desenvolvimento, saúde integral e qualidade de 
vida para tod@s. “Casa comum, nossa 
responsabilidade” será o tema da Campanha. O 
lema bíblico para apoiar esta escolha a baseia-se 
em Amós 5:24, que diz: “Quero ver o direito 
brotar como fonte e correr a justiça qual riacho 
que não seca”.  { Fonte:  www.conic.org.br} 

FÉRIAS DO CORAL MYRZA WANDERLEY – Nosso 

coro goza de merecidas férias, devendo retornar 

no primeiro domingo de fevereiro.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 31: 

Vanessa Maira Lima Campos; dia 01: Silvano do 

Nascimento Silva, Edgard Nogueira Filho; dia 03: 

Dora Paz do Nascimento Ferreira. Parabéns aos 

aniversariantes 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: 

Dimas; Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: 

Alouysio. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

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

