NOTAS IMPORTANTES
CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA DO CREI – A
presidente Lucilia Ramanlho convoca a
Assembléia
do
CREI
para
reunir-se
ordinariamente no dia 10 de março, logo após o
culto da manhã.
NASCEU O PEQUENO MIGUEL VILLA Filho dos nossos queridos Diego e Patrícia
Villa, membros da nossa congregação em
Petrópolis, nasceu na ultima quinta feira o lindo
menino Miguel, trazendo mais luz à cidade
imperial. Que Deus o ilumine ricamente!
NOSSAS ORAÇÕES - Nosso querido
Reverendo Carlos Alberto Chaves Fernandes
iniciou, na última semana, tratamento de um
câncer. Oremos por nosso amigo Beto. Que
Deus lhe de paciência e perseverança nesse
caminho de superação. Que sua recuperação
seja breve. Que a graça de Deus o sustente
sempre! Ao Beto, o abraço amigo e as orações
da Igreja Cristã de Ipanema.
CONSELHO CONSULTIVO DO CREI Reunido na última quarta-feira o conselho
consultivo definiu os detalhes da assembléia
geral ordinária, sugeriu os nomes a serem
apresentados à assembléia com vistas à eleição
da nova diretoria e agendou a data da próxima
reunião: 8 de agosto.
CLASSE PAUL TILLICH – Foram retomadas
as aulas da classe Paul Tillich na última
segunda-feira tendo como texto base a parte
final do livro de Leonardo Boff “Experimentar
Deus hoje”. Às 18h30min pontualmente.
NOTA DE FALECIMENTO - Faleceu no
último dia 15 fevereiro nossa querida irmã
Gedra Maria Villaça. Depois de um longo
período de enfermidade Gedra descansou
Naquele em cujas mãos está a nossa vida. No
dia 17 de fevereiro faleceu também D. Sophia
Almeida Magalhães de Macedo e Silva, mãe de
nossa querida Ângela Amaral. Que o Mistério
de amor e misericórdia se faça sentir em cada
coração enlutado.
QUE PAPA ESPERAR QUE NÃO SEJA
UM BENTO XVII - Dei generosamente uma

entrevista à Folha de São Paulo que quase não
aproveitou nada do que disse e escrevi. Então
publico a entrevista inteira aqui para reflexão e
discussão entre os interessados pelas coisas da
Igreja Católica. As perguntas foram reordenadas - Leonardo Boff. (Confira no mural da
ICI a íntegra da entrevista concedida pelo
teólogo católico).
PRÓXIMO ENCONTRO DA ICI NO
HOTEL SÃO MORITZ - Nosso próximo
encontro no Hotel São Moritz acontecerá entre
os dias 7 e 9 de junho. Aqueles e aquelas que
tiverem interesse em parcelar o pagamento,
podem começar a fazê-lo já no mês de
fevereiro. Confira os preços e organize-se
desde já. Vamos fazer um grande encontro!
Seguem os preços: Inscrição: R$ 30.00 - R$
420,00 – 1 adulto no quarto de solteiro; R$
320,00 – cada adulto no quarto duplo (2 adultos
no mesmo quarto); R$ 290,00 cada adulto no
quarto triplo (3 adultos no mesmo quarto); R$
220,00 – cada adulto no quarto quádruplo ou
quíntuplo. * Cortesia de duas crianças até 12
anos no quarto com dois adultos pagantes. Caso
haja uma terceira criança de 6 a 12 anos ela irá
pagar R$ 110,00. Forma de pagamento: a partir
de 4x (fevereiro a maio), sendo o 1º cheque
para fevereiro. A partir de março o pagamento
ficará em 3 vezes e assim sucessivamente. O
pacote inclui pensão completa (café da manhã,
almoço e jantar).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia
25: Carla Moura Pereira Lima, Rev. Alexandre
Marques Cabral, Marcia Moreira Sodré; dia 26:
João Victor Terra Pereira Lima, Juliana Maia
Miguez de Mello; dia 27: Luiza Spiegel de
Almeida, Carolina Grottera; dia 28: Raphael
Nogueira Filho.
Parabéns a todos os
aniversariantes e que as bênçãos divinas
recaiam sobre cada um.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manha: Celso;
noite: Eliezer e Dimas; Próximo domingo:
manhã: Lya; noite: José Alouysio e Rute.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos
domingos às 10:30h e 19:00h.

