
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DO CREI – A presidente Lucília Ramalho convoca os membros 

da assembléia do CREI para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 14 de março, após o culto 

da manhã. 

 

GRUPO DE MEDITAÇÃO DA ICI - Amanhã, às 18:30h, o grupo de meditação da ICI retomará as 

suas atividades. O grupo está aberto a todos e todas que queiram aprender a arte da meditação hesicasta. 

Tal meditação remonta aos primórdios do cristianismo e ainda hoje continua sendo um convite a um 

mergulho nas águas mais profundas da fé que professamos em Deus. Venha, você será muito bem 

vindo(a).  

 

ATUALIZANDO NOSSAS CONTRIBUIÇÕES - Relatório apresentado na ultima reunião do Conselho 

pela tesoureira da ICI, presbítera Cely Soares, revela um déficit nas contas da Igreja no mês de janeiro.  

Nossas despesas ordinárias foram maiores que os dízimos e ofertas à Igreja.  A tesouraria teve também 

que fazer uso da pequena reserva da Igreja para cobrir os custos da obra no piso e corredor do templo.  

Portanto, é hora de atualizarmos nossas contribuições! Façamo-lo, como sempre, com alegria e gratidão.  

 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2010 - O presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do 

Brasil (Conic), pastor Carlos Möller, presidiu a celebração ecumênica que marcou a abertura da 

Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE), na noite de quarta-feira, 17 de fevereiro, no Santuário Dom 

Bosco, em Brasília. Ao falar sobre o tema da Campanha, Economia e vida, o pastor criticou o sistema 

econômico mundial e, citando muitos dados referentes à economia internacional e brasileira, denunciou o 

aumento do número de famintos no mundo. Precisamos ter a coragem de afirmar que o sistema 

econômico atual é imoral e insuficiente”, disse. “A Campanha da Fraternidade deve nos fazer ousados 

para rever os conceitos econômicos que imperam no mundo e no nosso país”, completou. Ele condenou, 

por exemplo, as altas taxas de juros e o lucro dos banqueiros. “Nada justifica as altas taxas de juros”, 

acentuou... Segundo Möller, a meta estabelecida pela ONU de reduzir pela metade o número de famintos 

e empobrecidos no mundo até 2015 está longe de ser alcançada. “Dez anos se passaram e o número de 

pobres aumentou”. Para o pastor, o Brasil será viável na medida em que aplicar os impostos arrecadados 

naquilo a que se destinam. Ele cobrou ainda “honestidade e melhor distribuição de renda” no país.  

{Fonte: www.conic.org.br} 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Raphael Nogueira Filho; dia 05: Herta Spiegel; dia 06: 

Lya Costa da Silva.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes derrame as suas bênçãos.  

 

BOLETINS DA REDE - Há vários exemplares do boletim da rede de cristãos disponíveis na entrada do 

templo. Procure um dos diáconos de plantão. 

 

ATENDIMENTO PASTORAL – Sempre às terças-feiras à tarde. Aqueles e aquelas que desejarem 

receber uma visita pastoral em sua residência, devem manifestar-se. O Pastor Edson tem reservado as 

segundas-feiras à noite para visitação nos lares.  

 

NOSSAS ORAÇÕES - por D. Maria de Lurdes Carvalho da Silva que continua internada no CTI do 

Hospital Copa D’Or e por D. Elidia Maria Viana, avó da Liliane que está internada no CTI do Hospital 

em Três Rios, após um AVC e pneumonia. Nossas orações também pelos familiares dessas irmãs que 

estão sofrendo muito com a doença de suas entes queridas. 

 

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

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Eliezer e Mariana; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Samira. 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

Às 10:30h e 19:00h 

 

 

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

