NOTAS IMPORTANTES
NOTA DO CONIC SOBRE A RENUNCIA DO
PAPA - O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
do Brasil, CONIC, embora surpreso, expressa seu
respeitoso acatamento à decisão de Sua Santidade,
o Papa Bento XVI, em relação à sua não
permanência frente ao Ministério Petrino. Com
profundo respeito, temos acompanhado como
Bento XVI exerceu responsavelmente seu
ministério. Esta responsabilidade pode ser
identificada, inclusive, na própria decisão de
renúncia. (...) Pedimos a Deus que abençoe o Papa
Bento XVI, nestes últimos dias de Pontificado e
que, no futuro, tenha condições de realizar o que
ele mesmo afirma ser seu desejo: “servir de todo o
coração, com uma vida consagrada à oração, a
Santa Igreja de Deus”. Igualmente, pedimos a
Deus, que guie e abençoe a Igreja Católica
Romana neste momento em que os cardeais
devem eleger o novo Papa.
FRATERNIDADE E JUVENTUDE - No ultimo
dia 13 de fevereiro, quarta-feira de Cinzas,
ocorreu o lançamento de mais uma edição da
Campanha da Fraternidade (CF), com o tema
“Fraternidade e Juventude” e o lema “Eis-me
aqui, envia-me!” (Is 6,8). O objetivo geral da CF é
acolher os jovens no contexto de mudança de
época,
propiciando caminhos para
seu
protagonismo no seguimento de Jesus Cristo, na
vivência eclesial e na construção de uma
sociedade fraterna, fundamentada na cultura da
vida, da justiça e da paz.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO
CREI – A Presidente Lucília Ramalho convoca
os membros da Assembléia do CREI para a
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia
10 de março após o culto da manhã.
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO
DO CREI – Os membros do Conselho Consultivo
estão convocados para uma reunião na próxima
quarta-feira, dia 20, às 18:00h na ICI.
AGENDA ICI 2013 - Se você ainda não recebeu
a Agenda das atividades da ICI em 2013 envie um
e-mail à secretaria: icirio@uol.com.br. A
secretária Rute enviará a programação em formato
PDF, arquivo que pode ser aberto facilmente na
maioria dos computadores.
CLASSE PAUL TILLICH - Retoma amanhã
suas atividades tendo como texto base a ultima

parte do livro de Leonardo Boff "Experimentar
Deus hoje”. Às 18h30min pontualmente.
CLASSES INFANTIS DA ICI - Estamos
precisando de pessoas dispostas a auxiliar as
professoras das classes infantis da ICI no culto da
noite. Se você tem interesse procure hoje mesmo
um dos pastores ou Ângela e Anderson.
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 começar a 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: 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 quadruplo ou quintuplo. *
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 5x (fevereiro a
junho), sendo o 1º cheque para fevereiro. A partir
de março o pagamento ficará em 4 vezes e assim
sucessivamente. O pacote inclui pensão completa
(café da manhã, almoço e jantar).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje:
Marisa da Silva e Sousa; dia 20: Maritza Dutra
Motta, Elena Isabel Martins Pedro: dia 22: Vera
Cristina Telles Pinto; dia 23: João Pedro Martinez
Pinheiro. A ICI parabeniza os aniversariantes
pedindo a Deus que lhes estenda as suas bênçãos.
TEMA DO PRÓXIMO DOMINGO – As dores
divinas e as dores do mundo – Lc 13.31-35.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel;
noite: Marcelo e Roberto; Próximo domingo:
manhã: Celso; noite: Eliezer e Dimas.
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO – Por
favor, não se esqueçam de desligar o celular antes
de entrarem no templo.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos
domingos às 10:30h e 19:00h.

