
NOTAS IMPORTANTES 

 

O Tempo Comum é um período do Ano 

litúrgico de trinta e três ou trinta e quatro 

semanas nas quais são celebrados, na sua 

globalidade, os Mistérios de Cristo. Comemora-

se o próprio Mistério de Cristo em sua 

plenitude, principalmente aos domingos. A cor 

usada é o verde, que significa que os cristãos 

devem ser fortes como o pinheiro, que é a 

árvore mais forte entre todas. O Tempo Comum 

é o período mais extenso do ano litúrgico: 33 - 

34 semanas distribuídas entre a festa do Batismo 

de Jesus até o começo da Quaresma e as outras 

semanas entre a segunda-feira depois de 

Pentecostes e o início do Advento. Este tempo 

existe não para celebrar algum aspecto 

particular do mistério de Cristo mas para 

celebrá-lo em sua globalidade, especialmente 

em cada Domingo; durante este tempo se 

aprofunda e se assimila o mistério de Cristo que 

se insere na vida do povo de Deus para torná-la 

plenamente pascal. O elemento principal e mais 

forte do Tempo Comum é o Domingo, que 

surgiu antes mesmo da celebração anual da 

Páscoa. Era o único elemento celebrativo no 

correr do ano: a grande celebração semanal do 

Mistério Pascal de Cristo. É, pois, um tempo 

marcadamente caracterizado pelo Domingo, 

quer pela teologia, quer pela espiritualidade. 

NOTA DE FALECIMENTO – Faleceu no dia 

13 próximo passado o Sr. Aracaty Alves da 

Silva, esposo de Julia Alice Fuentes Ribeiro da 

Silva.  À família enlutada nosso mais profundo 

sentimento de pesar e nossas orações para o 

conforto de seus corações. 

Notícias de nossos amigos e irmãos:  

Como todos sabem nossa querida Pastora Leni 

sofreu uma queda pouco antes do Natal. 

Fraturou o pulso e o fêmur e foi necessário 

submeter-se a uma cirurgia. Passados alguns 

dias se recuperando no hospital, hoje encontra-

se em casa, agora adaptando-se a uma nova, 

embora provisória, realidade. Tem sido 

auxiliada por enfermeiras e familiares. Contudo, 

encontra-se bem, com seu espírito inabalável. 

Sua voz ao telefone não denuncia em nada sua 

situação, pouco reclama; parece sustentada pelo 

amor de Deus. Graças a Deus! Nossa pastora 

Leni mandou um abraço forte à nossa 

comunidade, à comunidade que fundou, e pediu 

enfaticamente: “Diga que não se preocupem 

comigo,  que estou bem e em breve eu volto”. 

No momento tem evitado visitas, pois pretende 

melhorar um pouco antes disso. Deus abençoe 

nossa querida e indispensável pastora!   

Nosso presbítero Arthur Carijó: Sofreu 

também uma pequena queda causando uma 

pequena fissura no fêmur. Submeteu-se a uma 

cirurgia no último sábado e recupera-se na 

Policlínica de Botafogo. Acompanhado pela 

 presença forte e amável de sua esposa Vera, 

que parece inabalável, pode receber alta em 

breve. Graças a Deus pela recuperação do 

Arthur e pela vida de sua esposa e companheira 

Vera! Fortaleça-os Senhor!     

Querido Doutor Peter Spiegel: em um 

momento de fragilidade de sua saúde, Dr. Peter 

conseguiu passar bem o Natal com sua família. 

Pôde provar o que tanto gosta no período 

natalino: rabanadas. Assim o fez e lentamente 

recupera-se. Graças a Deus por sua vida, por sua 

família, D. Herta e sua filha Marion, fiel 

companheira de seus pais. Fortaleça-os Senhor! 

  

Pedido de oração: Oremos por nossa pastora 

Leni, pelo nosso presbítero Arthur, por nossos 

amigos e irmãos Dr. Peter e Theodoro Reis 

Brito, e nossa querida Rosa Dulce, conhecida 

por todos como Rosinha. Que Deus abençoe 

também suas famílias! 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Eneida Furtado; dia 18: Ana Paula Nogueira; 

dia 21: Carlos Alfredo de Oliveira Roxo.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO – Jonas 3.1-5,10, 

Salmo 62.5-12, 1 Coríntios 7.29-31, Marcos 

1.14-20. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO - manhã: Lya; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Izabel; noite: Eliezer. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por 

favor, desliguem os celulares antes mesmo de 

entrarem no templo.   

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos 

os domingos às 10:30h e 19:00h. 
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