
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
ESPAÇO ECUMÊNICO: Assembléia de 2013 

do Conselho Mundial de Igrejas já tem tema 

definido. O Comitê Central do Conselho 

Mundial de Igrejas (CMI) decidiu,  na quarta-

feira passada, último dia de sua reunião 

ordinária, o tema para a 10ª Assembléia Geral 

do organismo ecumênico, que terá lugar em 

Busan, Coréia do Sul, em outubro de 2013. O 

tema será: Deus da vida, guia-nos à justiça e à 

paz. O tema da 9ª Assembléia, que aconteceu 

em Porto Alegre, Brasil, em 2006, foi  Deus, em 

tua graça, transforma o mundo. O tema para a 

10ª Assembléia também é formulado em forma 

de oração. A proposta para o tema de 2013, 

adotado por consenso,  veio acompanhada pela 

referência ao texto bíblico de Isaías 42.1-4, que 

fala do servo do Senhor que não quebra uma 

cana rachada nem apaga um pavio que queima 

(v. 3) e que não será esmagado “até que a justiça 

seja estabelecida na terra” (v. 4). 

 

CERIMÔNIA DE BATISMO – Nesta manhã 

Bruno Florentino Miguez  de Mello e Rejane 

Losada Maia apresentam suas filhas: Fernanda 

Maia Miguez de Mello e Juliana Maia Miguez 

de Mello para receberem as  águas do batismo. 

Os avós paternos das crianças são: Márcio 

Miguez  de Mello Mathias e Anita Florentino 

Miguez de Mello (in memoriam), os avós 

maternos: René Nunes Maia e Vane Losada 

Maia.  Os padrinhos de Fernanda: Ricardo 

Florentino Miguez de Mello e Márcia Losada 

Maia e os de Juliana Maia Miguez de Mello: 

Fábio Florentino Miguez de Mello e Márcia 

Losada Maia. Bendito seja Deus por vidas tão 

preciosas.  

 

BLOG DA ICI  -  Muitos estranham o fato de 

que, sendo teólogo e filósofo de formação, me 

meta em assuntos, alheios a estas disciplinas 

como a ecologia, a política, o aquecimento 

global e  outros. Eu sempre respondo: faço, sim, 

teologia pura, mas me ocupo também de outros 

temas exatamente porque sou teólogo... Confira 

na íntegra o texto de Leonardo Boff no blog da 

ICI, ou no mural da Igreja. Confira também no 

blog a versão musicada do Pai Nosso que 

ganhou um Grammy este ano.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Carolina Grottera; dia 28: Raphael Nogueira 

Filho; dia 05/03: Herta Spiegel.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos. 

 

AS NOSSAS ORAÇÕES - Continuemos 

rogando a Deus a presença e bênçãos sobre a 

vida dos seguintes irmãos e irmãs: D. Didi (mãe 

da presbítera Nely Mures), presbítero Arthur 

Carijó, Rita (irmã de Eni), José Ricardo (filho 

do casal Jether/Lucilia), 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. 

 

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.  

 

NÃO TEREMOS CULTO DA NOITE – No 

próximo domingo de carnaval não teremos o 

culto da noite, em função da movimentação dos 

blocos de carnaval que tornam intransitável o 

entorno da Igreja. O culto da manhã, porém, 

acontecerá normalmente. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – dia 12 de 

março é dia da entrega das cestas básicas. 

Lembre-se que sua ajuda é importante.  No 

momento estamos necessitando de todos os 

itens que compõem a cesta: arroz, feijão, 

macarrão, açúcar, óleo, pó de café, biscoitos, 

aveia, leite em pó e sardinha. 

 

ESPAÇO CREI – Também o CREI está 

necessitando dos 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 A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO –Êxodo 24.12-

18, Salmo 2 ou Sl 99, 2 Pedro 1.16-21, Mateus 

17.1-9. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya, 

noite: Marcelo e Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Teresa. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES ocorrem sempre 

aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 

 

 


