
NOTAS IMPORTANTES 

 

HOJE NÃO HAVERÁ O CULTO DA NOITE – Como 

acontece anualmente não teremos hoje, domingo 

de carnaval, o culto da noite. Teremos  apenas o 

culto da manhã, tendo em vista a grande 

movimentação no bairro e adjacências, o que 

torna quase impossível o deslocamento  das 

famílias.  

DESEJO E MISTÉRIO - o lançamento do livro 

Desejo e Mistério: olhares diversos sobre a 

sexualidade, aconteceu na  ultima segunda feira 

no templo da ICI. Nosso pastor Edson proferiu 

palavra de acolhimento aos presentes e em 

seguida a teóloga Maria Helena Arrochelas fez 

uma pequena homenagem ao teólogo católico 

João Batista Libanio, falecido recentemente.  A 

socióloga Lúcia Ribeiro e o Teólogo Luís Corrêa 

Lima expuseram resumidamente o conteúdo de 

suas contribuições ao livro, havendo um rico e 

bonito debate em seguida. Ao final, com o 

preparo sempre carinhoso e atento de Angela 

Amaral e Rute, foi servido um lanche a todos os 

participantes. O templo estava lotado. Uma noite 

ecumênica e reflexiva na qual todos e todas se 

sentiram  chamados a viver  e proclamar uma 

vida cristã mais adulta, livre e responsável.  

RECESSO NO PERÍODO DE CARNAVAL – A 

secretaria da Igreja e o CREI não funcionarão até 

quarta-feira, devendo retomar as atividades 

normais na quinta-feira, dia 6 de março.   

CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO – Retornará 

no dia 10 de março, tendo como foco o capitulo 6 

do livro de Jean Yves Leloup "Deus não existe, 

mas eu rezo para ele todos os dias". Logo, após, 

sob a condução do diácono Alouysio, reúne-se o 

grupo de meditação cristã da ICI. 

ICI NO VIDIGAL:  As atividades retornam  no dia 

09 de março e a ação social acontece no dia 16 de 

março. Venha conhecer o nosso trabalho no 

Vidigal. Você será muito bem vind@.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 05: Herta 

Spiegel; dia 06: Lya Costa da Silva; dia 07: Pedro 

Hornemann, Affonso Ferrario. A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

CONVITE PARA LANÇAMENTO DE LIVRO E 

PALESTRA -  A coordenação do grupo de estudos 

avançados em ciência e religião da Universidade 

Cândido Mendes convida a ICI para o lançamento 

do livro EU E DEUS. O livro é da autoria de Vito 

Mancuso, um dos grandes  teólogos  do nosso 

tempo. Na ocasião o  teólogo católico proferirá 

palestra sob o tema Repensar o cristianismo hoje.  

Num livro seguinte, esgotado em 15 dias na Itália,  

em 2012, Obediência e  liberdade, crítica  e 

renovação da Igreja Cristã, Mancuso retomou 

temas que estarão na exposição que fará no dia 

19 de março, na UCAM: Consciência e liberdade: 

“No princípio era a relação” (Jo 1,1).  Imperdível: 

Dia 19 de março, às 18h, na UCAM. Rua da 

Assembleia, 10, centro do Rio de Janeiro. Confira 

o cartaz convite no mural.  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO – Genesis 2.15-17; 3.1-7, 

Salmo 32, Romanos 5.12-19, Mateus 4.1-11. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; Próximo 

domingo: manhã: Izabel; noite: Alouysio. 

SILÊNCIO…SILÊNCIO…SILÊNCIO – Por favor, 

desligue o cellular antes mesmo de entrar no 

templo.  


