
 
 

 

 

 

 

 



 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 
PASTOR EM LONDRINA - Nosso Pastor e 

família encontram-se em Londrina, no interior 

do Paraná, para a celebração do casamento de 

uma sobrinha. Que Deus os acompanhe e os 

traga em paz.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã às 

18:30h teremos a classe Paul Tillich. O tema: 

Um judeu de Nazaré, o segundo capítulo do 

livro de Jose Antonio Pagola: Jesus: 

aproximação histórica.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – Recomeça na 

próxima quarta-feira, dia 21 às 15:00h, a 

reunião de oração na casa da Eunice Simões. O 

endereço: Rua Francisco Otaviano, 23 apto 201 

– Bl. 1 - Copacabana.  Participe!   

 

CARTA DAS IGREJAS-MEMBRO DO 

CONIC - Irmãos e irmãs da caminhada 

ecumênica! Nós representantes das igrejas 

membro do CONIC, reunidos neste dia 09 de 

março em Brasília nos dirigimos a vocês na paz  

e na graça Do Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos 

aproximamos de mais uma Semana de Oração 

pela Unidade dos Cristãos. Este ano, estaremos 

unidos/as em oração de 20 a 27 de maio, sob o 

lema bíblico da Primeira Carta do Apóstolo 

Paulo aos Coríntios: “Todos seremos 

transformados pela vitória de nosso Senhor 

Jesus Cristo” (1ª Coríntios 15. 51 – 58).  Irmãos 

e irmãs da Polônia, país marcado por histórias 

de sofrimento, mas também por muita coragem 

no testemunho da fé, vencendo inúmeros 

desafios, prepararam esta semana de oração. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

21: Sergio Luiz Hoeflich; dia 22: Julio César 

Mures Esteves Lopes; dia 23: Carlos Silna de 

Araujo.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que a todos estenda as suas 

bênçãos. 

 

NOSSAS ORAÇÕES – Por nossa querida 

Gedra Villaça, pela família do biblista Milton 

Schwantes, pela família do Bispo Robinson 

Cavalcanti. Por Theodoro, recuperando-se de 

um pequeno derrame sofrido no final do ano 

passado; Dr. Peter, recuperando-se também 

após longo período de internação, Luciana, filha 

da Profa. Teresa Cavalcanti, do depto de 

teologia da PUC, aguardando o transplante de 

medula; Arthur Carijó, recuperando-se e 

superando-se a cada dia. Por Dr. Helio Amorim, 

recuperando-se de cirurgia, católico, grande 

militante das causas sociais.  Separemos um 

instante do nosso dia e lembremo-nos dos 

nossos queridos, na solidariedade da oração.  

 

ENCONTRO DO PRIMEIRO SEMESTRE - 

Já temos definidos o local e data do próximo 

encontro da ICI: será entre os dias 18 e 20 de 

maio, no Hotel São Moritz. Os preços serão os 

mesmos do ano passado e as inscrições iniciam-

se no próximo domingo.  Aguarde informações 

mais detalhadas no próximo boletim. 

 

CULTIVO DA ESPERANÇA – (…) A 

esperança existirá sempre porque Deus nos 

visitou em seu Filho Jesus, e este ao partir, não 

quis deixar-nos órfãos (Jo 14, 18) e enviou-nos 

o Paráclito (Jo 16, 7), que permanecerá conosco 

para sempre (Jo 14, 16). A nossa esperança não 

se funda num futuro a vir, mas na certeza de um  

presente que se desvelará plenamente no final 

dos tempos. Toda esperança é um já e ainda 

não. Já do Espírito presente e ainda não da 

vitória sobre o mal e a morte. Guimarães Rosa 

fecha belamente essa reflexão: "Como não ter 

Deus?! Com Deus existindo, tudo dá esperança: 

sempre um milagre é possível, o mundo se 

resolve. Mas, se não tem Deus, há-de a gente 

perdidos no vai-vem, e a vida é burra. É o 

aberto perigo das grandes e pequenas horas, não 

se podendo facilitar - é todos contra os acasos. 

Tendo Deus, é menos grave se descuidar um 

pouquinho, pois, no fim dá certo. Confira no 

mural o belo artigo do teólogo Joao Batista 

Libanio, publicada no site da ADITAL (Agencia 

de notícias da América Latina e do Caribe) 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=

PT&cod=65270 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Marcelo; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite:  Marcelo e Mariana. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos 

os domingos às 10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO…SILÊNCIO…SILÊNCIO…
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