
NOTAS IMPORTANTES 
 
CONSELHO CONSULTIVO - A presidente Lucilia Ramalho convoca o Conselho Consultivo do Crei para 

reunir-se na segunda-feira, dia 09, às 18:00h, pontualmente. 

 

CONSELHO DA ICI - Reúne-se, no dia 09, segunda-feira, às 20:00h. Todos os presbíteros e presbíteras 

estão convocados. 

 

CLASSE PAUL TILLICH -  Nosso querido Jimmy está chegando amanhã, depois de um período de férias 

em Goiânia. Vai inteirar-se do seu horário na PUC para este semestre e, então, definirá com exatidão o dia da 

classe Paul Tillich.  

 

FLOR E CANTO -  Iniciativa do Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade,  o projeto Flor e Canto é 

um curso de leitura popular da Bïblia, em perspectiva ecumênica,  oferecido há 17 anos para entidades e 

comunidades, sobretudo da baixada fluminense. Trata-se de um exemplo de persistência e dedicação que a 

cada ano surpreende pelo número de participantes e o interesse crescente pelo estudo das Sagradas Escrituras. 

O encontro de 2009 acontece entre os dias 31 de janeiro  e 01 de fevereiro, na cidade de Magé. Os assessores 

serão os biblistas Carlos Mesters, Tereza Cavalcanti e Oscar Beozzo.  À frente do projeto nossa querida Maria 

Helena Arrochellas, do Centro Alceu de Petrópolis. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 03: Elaine Mures Gomes; dia 05: Maria Eugenia Urrestarazu; 

dia 07: Simone Ribeiro Corrêa.  A ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que a elas estenda as suas 

bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 40.21-31, Salmo 

147.1-11, 20c, 1 Coríntios 9.16-23, Marcos 1.29-39. 

 

THOMAS MERTON -  O monge trapista, quarenta anos após sua morte,  continua sendo uma inspiração 

para todos e todas que buscam a síntese entre o amor a Deus e a causa dos pobres.  Confira no sítio da Revista 

eletrônica  IHUonline uma linda entrevista com Getulio Bertelli (que já estagiou na ICI quando estudante de 

teologia nos anos 80). Estudioso de Merton, Bertelli explica o conceito de compaixão para o monge trapista: 

"é um corretivo da mística. Nenhuma mística é autêntica se não se converter em compaixão”. Em suas 

respostas, Bertelli também reconhece que, “diante da gravíssima crise econômica que vivemos hoje, Merton 

por sua vida, obra e morte, inspira-nos a adotarmos um estilo de vida mais sóbrio, mais partilhado, mais 

respeitador da alteridade e da diversidade.  Confira a entrevista no seguinte endereço:  

http://www.unisinos.br/ihu_online/ 

 

DORES QUE NOS TRANSFORMAM -  Há alguns exemplares do livro Dores que nos transformam 

disponíveis na ICI. O livro escrito pelos pastores Edson e Jonas Rezende é um reflexão em linguagem simples 

e direta sobre o drama do sofrimento e da morte.  A preço de R$ 20.00 os exemplares podem ser adquiridos 

com um dos diáconos.  

 

ATENDIMENTO PASTORAL -  Às quartas-feiras, pela manhã e à tarde, o Pastor Edson tem oferecido 

atendimento pastoral na ICI. É só ligar e agendar com a secretária Rute.  

 

ICI EM AÇÃO – Na próxima terça-feira pela manhã, os pastores Edson e Leonardo levarão uma palavra de 

ânimo e consolo à comunidade do  Hospital Infantil da UFRJ, em evento ecumênico de gratidão pela vida de 

um médico da instituição falecido na ultima semana.  

 

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

Isabel; noite: Bruno. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue os celulares antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h  

http://www.unisinos.br/ihu_online/

