
NOTAS IMPORTANTES 

 
O DOMINGO DA TRANSFIGURAÇÃO,  data litúrgica que precede a Quaresma, nos leva a 

refletir que nossas vitórias particulares, nossas experiências que têm sabor de eternidade, são de 

fato lampejos da vida em plenitude que Deus quer dar a todos. Contudo, não devemos nos 

acomodar em nossas glórias particulares e ainda precárias, porque enquanto existirem a 

exploração, a marginalização e a escravidão, o Reino de Deus ainda não se instaurou 

definitivamente. E os discípulos de Jesus são convidados a voltar seus olhos para essa realidade e 

continuar sua prática libertadora. O relato da transfiguração procura mostrar que o homem Jesus 

tinha forças incomuns a seu lado, o sobrenatural estava do seu lado. O mais importante é que Jesus 

revela-se “transfigurado”, com sua natureza divina exposta aos olhos de discípulos especiais. 

(Lecionário Reformado) 
 

PULPITO -  Nosso querido Pastor Leonardo traz a mensagem divina ao coração da ICI nesta 

manhã. Que Deus o abençoe e ilumine.  

 

EM NOSSAS ORAÇÕES – lembremo-nos de José Vilella ( internado na Casa de Saúde São José), 

Samira (recuperando-se de cirurgia neurológica), Dr. Peter Spiegel (recuperando-se de uma arritmia 

cardíaca). Oremos especialmente pela família de Adalberto, membro da nossa Congregação em 

Petrópolis, que perdeu o irmão caçula na ultima segunda-feira. Possa Aquele que é a fonte de todas 

as consolações  derramar  sobre nosso querido Adalberto e todos os seus familiares as mais copiosas 

bênçãos.  

 

DESCANSO NO CARNAVAL - Pastor Edson e família encontram-se na cidade de Pederneiras, 

interior de São Paulo, desde a ultima sexta-feira, para um período de descanso. Retornam ao Rio na 

próxima quarta-feira. Pastora Leni passa alguns dias com familiares, também fora do Rio, 

aproveitando o período do carnaval. Retorna na quarta-feira. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI -  O Rev. Edson comunica que a primeira 

reunião do  Conselho da ICI  no presente ano, acontecerá na primeira terça-feira do mês de março.  

 

HOJE NÃO TEREMOS O CULTO DA NOITE – Dadas as dificuldades de locomoção e 

movimento nas ruas neste domingo de carnaval,  não teremos o culto da noite.   

 

REFORMA NOS BANHEIROS – Os banheiros ainda não podem ser usados. Um pouquinho mais 

de paciência e brevemente o uso estará liberado. Provisoriamente está sendo usado o banheiro do 

segundo andar do edifício do templo.   

 

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

Urrestarazu; dia 07: Simone Ribeiro Corrêa; dia 08: Luzimar Tavares da Silva.  A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO -  Gênesis 2.15-17; 

3.1-7, Salmo 32, Romanos 5.12-19, Mateus 4.1-11. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Márcia; Próximo domingo: manhã: Tereza; noite: 

Liliane e Paulo Edson. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h 

 


