
NOTAS IMPORTANTES 

 
CONSELHO DA ICI - Reúne-se, amanhã, dia 09,  às 20:00h. Todos os presbíteros e presbíteras estão convocados. 

 

CONSELHO CONSULTIVO - A presidente Lucilia Ramalho convoca o Conselho Consultivo do CREI  para reunir-se amanhã, dia 09, 

às 18:00h, pontualmente. 

 

VIVA A BIA, VIVA O CREI – Nossa linda Beatriz Conceição Nascimento,  filha da Tereza Maria da Conceição Nascimento, acaba 

de ser aprovada para o vestibular de Administração de Empresas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em Seropédica.  Bia 

foi aluna do CREI no inicio dos anos 90.  Nos alegramos com as vitórias desta amorosidade em forma humana, filha do CREI, filha da 

ICI.  Bendito seja Deus por esta vida tão bonita.  

 

ATENDIMENTO PASTORAL - Todas as quartas-feiras, de manhã e à tarde, o Pastor Edson presta atendimento pastoral aqui na ICI. 

É só ligar para a secretaria agendando o atendimento. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ICI - A secretaria da ICI funciona  entre 9:00 e 12:00h  e  entre 13:00 

e 16:00h. 

 

GRUPO COMUNICA ATEÍSMO EM LONDRES COM ANÚNCIO EM 800 ONIBUS  - O anúncio no ônibus em Londres, na 

Inglaterra, era razoavelmente moderado, apenas uma passagem da Bíblia e o endereço de um website cristão. Porém quando Ariane 

Sherine, uma escritora de comédias, foi visitar o site, em junho passado, ficou chocada em saber que ela e seus amigos ateus iriam 

diretamente para o inferno, "passar toda a eternidade em tormento". Depois do episódio, Sherine pensou que poderia colocar 

mensagens ateístas em ônibus, para corrigir as mensagens religiosas. Assim foi plantada a semente da Campanha Ateísta em Ônibus, 

uma iniciativa que tem como objetivo disseminar a mensagem dos "sem Deus" ao público, diz o jornal britânico "London Journal", 

citado pelo americano "The New York Times”. Quando os organizadores anunciaram a campanha --apoiada pelo cientista e autor de 

livros Richard Dawkins, pelo filósofo A. C. Grayling e a Associação Humanista Britânica, queriam arrecadar US$ 8.000 mil. Em 

quatro dias, porém, foram arrecadados US$ 150 mil. Desde então, a campanha já recebeu US$ 200 mil. Na última quarta-feira, a 

campanha colocou um anúncio em 800 ônibus do Reino Unido. "Provavelmente não existe um Deus", afirma o anúncio. "Agora pare 

de se preocupar e aproveite sua vida".  Confira esta noticia na íntegra acessando o seguinte endereço eletrônico: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u487153.shtml .  

MAIS UM GRANDE TEÓLOGO SILENCIADO PELO VATICANO - O teólogo jesuíta americano Roger Haight, está sob censura 

do Vaticano por escrever um instigante  tratado cristológico.  Depois de ser notificado pela Congregação para a Doutrina da Fé em 2004 

e ser acusado de causar "graves danos aos fiéis" por causa do livro "Jesus, Símbolo de Deus" (Paulinas, 2003), o teólogo jesuíta norte-

americano Roger Haight, de 72 anos, recebeu, agora em janeiro, ordens de Roma para parar de ensinar e publicar sobre assuntos 

teológicos. "Jesus, Símbolo de Deus", segundo o próprio Haight, é uma tentativa de expressar as doutrinas tradicionais sobre Cristo e a 

salvação em uma linguagem apropriada à cultura pós-moderna. E, em particular, o livro oferece uma leitura teológica positiva de 

religiões não-cristãs e suas figuras de salvação. Em entrevista exclusiva por e-mail à IHU On-Line, Paul Lakeland, professor de Estudos 

Católicos na Fairfield University, em Connecticut, nos Estados Unidos, afirma que o trabalho de Haight "busca servir exatamente ao 

mesmo propósito de toda a Igreja e da Congregação, isto é, tornar a mensagem da igreja inteligível neste novo mundo pós-moderno". 

Confira na íntegra a entrevista acessando o seguinte endereço: http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=37169 

NETA DA DONA LENI - Mariana Duarte está expondo suas Esculturas em Terracota no Salão de Exposições Temporárias do Museu 

Histórico do Exército e Forte de Copacabana – Av. Atlântica, Posto 6 – Copacabana.  O local tem estacionamento próprio.   A visitação 

está aberta de terça a domingo das 10 às 19h  e deverá encerrar-se no dia 15 de fevereiro.  Vamos prestigiar a Mariana.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Luzimar Tavares da Silva; dia 10: Marion Spiegel, Cely Moraes Bianchi; dia 11:  Anna 

Paula Florenzano de Almeida,  Elizabeth Alexandra Vianna da Costa Leite;  dia 14: Mariana Machado de Souza.  A ICI parabeniza as 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Isabel; noite: Bruno; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: Rute. 

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://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u487153.shtml
http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=37169

