
NOTAS IMPORTANTES 
 

 
OBRAS NO EDIFICIO  -  As obras de restauração do edifício da Igreja terão seu inicio amanhã.  Entre os serviços 

estão: impermeabilização da calha de águas pluviais do telhado dos fundos, recuperação estrutural  da face inferior  da 

calha conforme laudo do engenheiro  Eduardo Fagundes, retirada de 3 telhas de amianto do telhado dos fundos com 
fornecimento de novas telhas, conserto e reparo da impermeabilização no trecho da grade instalada junto à máquina de ar 

condicionado no terraço, pintura do teto da parte inferior da máquina de ar condicionado que apresenta manchas de 

infiltração. 

 
LIDERES PROSTESTANTES VISITAM A FAIXA DE GAZA - Amman, Jordânia (ALC) - Uma delegação de bispos 

das igrejas luteranas dos Estados Unidos e do Canadá visita neste momento a Faixa de Gaza, apesar das ações militares de 

israelenses na Palestina e das bombas lançadas por milicianos do Hamas sobre o sul de Israel. A comitiva é encabeçada 

pelo bispo presidente da Igreja Evangélica Luterana da América (Elca), Mark S. Hanson (foto), que também é o 
presidente da Federação Luterana Mundial (FLM), e pela bispa Susan C. Johnson (foto), da Igreja Evangélica Luterana do 

Canadá. A viagem, prevista para os dias 6 a 13 de janeiro, estava programa há mais tempo, antes do início das ações 

militares e, apesar dos perigos e dificuldades na região, bispos norte-americanos decidiram manter a visita, com o 

propósito de manifestar solidariedade, conhecer melhor a realidade do Oriente Médio e se empenhar pela paz. "Este é um 
momento trágico, mas também propício" para visitar a parceira e anfitriã do grupo norte-americano, a Igreja Evangélica 

Luterana da Jordânia e da Terra Santa. "A chuva de bombas sobre a Faixa de Gaza colocará ante os olhos deles os 

desafios para se viver na Terra Santa", afirmou o bispo vice-presidente da igreja luterana local, Munib A. Younan (foto). 

Nesse momento crítico a presença dos bispos norte-americanos na região pode ser "uma fonte de consolo aos nossos 
parceiros", definiu o presidente da FLM, Mark Hanson. Uma delegação de sete bispos luteranos já havia chegado a Amã 

no dia 3 de janeiro, onde manteve contato com lideranças políticas e religiosas. Na terça-feira, 6, essa delegação 

encontrou-se com outros 29 bispos e bispas das duas igrejas, em Jerusalém. Eles/elas manterão conversações com líderes 

religiosos, da sociedade civil e políticos de Israel e da Faixa de Gaza. 
 

ATENDIMENTO PASTORAL -  Neste mês de janeiro o atendimento pastoral na Igreja está sendo oferecido às quartas-

feiras, pela manhã e à tarde.  

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 12: Alexandre Costa Neto; dia 13:  Suzana Rios Coutinho;  dia 14: Rosa 

Dulce de Mara Vianna Motta, Liliane Viana Alves de Souza; dia 15: Eneida Furtado. A ICI parabeniza os aniversariantes 

e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 
LEONARDO BOFF E O BALANÇO DOS SETENTA ANOS -  Confira no site da ICI o belíssimo depoimento do 

teólogo católico, ao fazer um balanço dos seus setenta anos de vida.  www.igrejacristadeipanema.org.br  . Como disse 

Maria Helena Arrochellas, presidente do Centro Alceu Amoroso Lima:. ...Nestes dias em que o sentimento de dor, 

perplexidade, impotência diante do genocídio de um povo toma conta de nós, ler a reflexão do Leonardo é animador e 
encorajador. Que o Espírito Santo nos ajude a encontrar caminhos que estanquem o sofrimento deste povo e a ter gestos 

concretos para fazer valer a justiça. 

 

NOTA DE FALECIMENTO - Faleceu no dia 27 de dezembro nossa amada irmã Virginia de Souza Nogueira,  mãe do 
presbítero Edgar Nogueira. Ao longo de seus 94 anos de vida esta serva do Deus bendito deixou pegadas de  bom humor, 

solidariedade e amor em todos os caminhos que trilhou.  Seu lindo sorriso, espelho de um coração tomado pela graça, 

certamente inspirará os nossos caminhos. Bendito seja Deus por esta vida tão preciosa! 

 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – 1 Samuel 3.1-10 (11-20), Salmo 139.1-

6, 13-18, 1 Corintios 6.12-20, João 1.43-51. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Liliane; Próximo domingo: manhã: Samira;  noite: Bruno. 
 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 

 

http://www.igrejacristadeipanema.org.br/

