
TE

IN
 

Can
      
       

A
ai
o 
da
de
ge
em
re

mis
cam
mar
o m
pelo
prec
sob
e no
com
mo
cam
solid

uns
vida

NO
 

COR
órgã
infec
cam
 

ATIV
pres
Tillic
Myr
long

 

 

EMPOS

NCER
nto  Com a
         (baseado
   

A incerteza 
inda que a
 motor de a
a incerteza 
e todas e qu
enuína, ad
m algum lu
ecua quand

A quaresma 
ssão na Terra. 
minhou por 4
remoto dos m

mar das incert
o gênero, pela
ciso nutrir no

bre as águas e 
o medo. Aind

mo Jesus, é po
rte. E, como P

minhada há de
dariedade po
No tempo do

s dos outros, s
a mais uma ve

OTAS IMP

RONAVÍRUS • C
ãos de saúde
cções pelo v

mpanha global. 

VIDADES PRE
senciais da igre
ch, reuniões de
rza Wanderley 
go do mês de m

Igreja
Uma igre
 

Rua Joana An
Contato: (21)
 

Página/Faceb
 

Pastor Interi

S DE 

RTEZA
a minha voz
o no Salmo 142

 é o habita
a esperança
atividade de
 é um ingred
uaisquer im

dequada e 
ugar à fren
do se tenta

deste ano nã
 Também não

40 anos em 
medos, deses
tezas, temend
a religião que

ossa fé em me
 assim o fez p
da assim enco
ossível camin
Pedro, sabem
e recomeçar. 

ode ser estend
o maremoto d
sobretudo das
ez transfigure

ORTANTE

CUIDE-SE: Aten
e pública para
vírus Covid-19

ESENCIAIS SU
eja estão suspen
e oração, encon
 e atividades C

março. Fique ate

a Cris
eja sem pa

gélica, 203 – Ip
) 98489 8588 

book: fb.com/

ino: Alexandr

AS 

z clamo ao 
, Verner Geier) 

at natural 
a de escapa
e atividade
diente fund

magens com
 total sem

nte: tal com
a chegar ma

ão nos levou
o estamos na
direção à te
perados supl

do um vírus q
e professa. É a
eio a este tem
por causa da f
ontrou a mão

nhar sobre as 
mos que, se su

 Como cristão
dida e, dessa f
do coronavíru
s pessoas ma

e os rastros da

ES 
 

nção às recome
a contenção 

9. Informe-se 

USPENSAS: T
nsas. Cultos do

ntros de medita
CREI não estão
ento às comuni

stã de 
aredes 
panema, Rio de

  •  E-mail: s

/igrejacristade

re Marques Ca

Senhor (HC
 

da vida hu
ar da incert

es humanas
damental pr

pósitas da f
mpre parec
mo o horizo
ais perto de

Zygmu

 ao deserto, 
aquele outro d
erra prometid
icando uma m

que se alastra
a democracia

mpo de medo
fé. Sobre o me
o benfazeja d
 águas, porqu
ucumbirmos, 
os e cristãs, sa
forma, Cristo 
us, desejamos
ais vulneráveis
a morte. Amé

endações oficia
da propagaçã
e engaje-se 

Todas as ativ
ominicais, Class
ação, ensaios d

o sendo realiza
icações.  

 Ipane
(organiza

e Janeiro / RJ. 
secretariaici20

eipanema 

abral 
 

 

CC 380) 

umana – 
teza seja 

s. Escapar 
resumido, 
felicidade 

ce residir 
onte, que 
ele. 
nt Bauman 

onde Jesus d
deserto, aque
da, a terra da
mão acolhedo
a mundo afor
a da destruiçã
o, insegurança
esmo mar, Pe

do amigo e m
ue cremos qu
 a mão solidá
abemos que 
se faz presen

s que a corage
s, e, assim, Cr
m. 

ais dos 
ão das 

nesta 

vidades 
se Paul 

do Coro 
dos ao 

 

COLA
comun
atend
seu co
puder
Banco 
 

ANIVE
23.03
Verne
carinh

ema 
ada em 1962)

CEP 22420-03
03@gmail.com

 
Canto  
 
 

Texto Bíb
 

Reflexão 
 

Eucaristia
 

Canto 
 
 

Oração 
 

Avisos da 
 

Bênção Fi
dialogou com
ele conhecido 
a liberdade. 
ora, que não 
ra, que não es
ão que parece
a e incertezas
edro também

mestre, que o 
ue sempre há 
ária de Cristo 
 há muitos “P
te no mundo

em da fé e a g
risto seja pres

ABORE COM 
nidade tenha c
imento à com

ompromisso de
rem contribuir 
 Bradesco, Agênc

ERSARIANTES 
3 Cláudio Wagn
es 28.03 Mariza
hoso da ICI! 

0 
m 

Rom
(Edso

blico  Mat

Alex

a 

Des
(Caet

Eds

 Semana 

nal 
m o diabo e se

 por Moisés, q
Estamos no 
nos deixe suc
scolhe vítimas

e ditar, hoje, a
s. Em meio ao

m caminhou, a
 levantou em
 vida que nas
 nos traz de v
Pedros” que g
o por meio de 
grandeza da s
sente no mun

NOSSA CO
condições cont
unidade, é fun

e colaboração f
 financeiramen
cia 0213, Conta 5

 DA SEMANA:
ner, Carlos Silna
a Rocha e Oliv

22.03

QUAR
• 4º Do

mpendo em
on Feitosa) 

teus 14.22-

xandre Cab

sde que o s
tano Veloso) 

son Fernand

e fortaleceu 
que, ao lado d
mar, sendo 

cumbir. Estam
s pela etnia, p

as regras do m
o mar revolto

até que sucum
m meio ao des

sce e renasce
volta à superf
gritam por so
 nós. 
solidariedade 
do através do

OMUNIDADE: 
tinuar apoiand
ndamental que
financeira ou no
nte, nossos da
58922-5. CNPJ: 3

: 22.03 Julio C
a de Araújo 27.0
veira. A todos e

3.2020
  

RESM
 

omingo

m fé 

-33 

bral 

amba é sam

do 

para cumprir
do povo de Is
acometidos 

mos atravessa
pela classe so

mundo. Por iss
o, Jesus camin
mbiu na falta d

sespero. Por 
e das situaçõe

ície das águas
ocorro e a mã

 nos façam cu
os nossos ato

Para que n
do seus projeto
e você manten
o trabalho. Aos

ados bancários 
30.124.747/000

César Mures L
03 Nina Bonan
e todas, um ab

0 

MA
o • 

mba 

r sua 
srael, 
pelo 

ando 
ocial, 
so, é 

nhou 
de fé 
isso, 

es de 
s e a 

ão da 

uidar 
os e a 

nossa 
os de 
nha o 
s que 
 são: 

01-12 

Lopes 
n Reis 
braço 


