
NOTAS IMPORTANTES 

 
TEXTO DO FREI BETTO – No domingo passado o texto  da autoria de Frei Betto serviu de base para a lição da escola 

dominical que versava sobre a violência presente na sanha do consumo. O texto está disponibilizado no site da ICI. 

Confira: www.igrejacristadeipanema.org.br 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Ana Paula Nogueira; dia 21: Carlos Alfredo de Oliveira Roxo; dia 23: 

Solange Maria de Oliveira Roxo; dia 24: Marina Del’Negro Coque Sant’Anna.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 
 

LYSANEAS MACIEL -  Belíssimo o trabalho da jornalista Hebe Guimarães sobre a vida parlamentar de Lysâneas 

Maciel. O livro de 550 páginas contém os mais importantes discursos de Lysâneas proferidos na Câmara dos Deputados.  

Traz também depoimentos e fotos do nosso saudoso presbítero. O livro é o de numero 53 da série Perfis Parlamentares, 
cujo objetivo é resgatar a atuação marcante dos mais importantes representantes do parlamento brasileiro. 

 

NOTICIAS DE PETRÓPOLIS -  Valéria, membro da nossa congregação em Petrópolis, coordena com muita luta uma 

creche no município.  Vejam o e-mail que enviou aos membros da congregação esta semana:... a  creche foi assaltada e 
levaram o DVD das crianças, televisão, filminhos, aparelho de som microsystem e outras coisas. Agora vou começar 

novamente  e também preciso de doações para colocar as coisas de volta. Fiquei muito chateada, as coisas publicas são 

muito difíceis de conseguir... novamente outra luta. Se você souber de alguém que resolveu mudar a TV no final do ano, a 

doação da velha seria ótimo. Se alguém quiser ajudar entre em contato com a presbítera Ana. O e-mail: 
arielju@terra.com.br 

CARTA AOS PALESTINOS - É com indignação e com o coração sangrando que escrevemos a vocês, dispostos a 

carregar juntos, em fraterna solidariedade, o inaudito sofrimento que se abateu sobre vocês, na Faixa de Gaza. 

Choramos com as famílias e com todo o povo palestino essas mortes e dor, resultado dos bombardeios e destruição de 
suas escolas, hospitais, mesquitas, universidade, casas e infra-estrutura de água, luz, gás, que provocaram a morte de 

centenas de crianças, mulheres, jovens, de famílias inteiras, com milhares de pessoas feridas e mutiladas no corpo e na 

alma pelo resto de suas vidas. 

Protestamos contra este crime contra a humanidade e apelamos por um cessar fogo imediato, socorro dos feridos, entrada 
livre e desimpedida de ajuda humanitária, de voluntários e da imprensa internacional, retirada das tropas de ocupação e 

suspensão do cerco desumano que transformou Gaza num vasto campo de concentração para o 1,5 milhões de palestinos 

que aí vivem e, agora, são mortos. 

Que uma paz justa permita aos palestinos viver em paz e segurança na terra que é sua, sob a proteção de um Estado 
próprio, reconhecido internacionalmente, e que assim possa também o povo de Israel viver em paz dentro de suas 

fronteiras, devolvendo os territórios palestinos ilegalmente ocupados desde 1967.  

Convidamos as mulheres, crianças, jovens, adultos e as pessoas já carregadas em anos e sabedoria tanto em Israel como na 

Palestina para colocarem em comum os tesouros da herança cultural e espiritual dos dois povos, abrindo-se para a escuta 

dos temores, sonhos e esperanças que habitam seus corações, curando feridas antigas e novas, tecendo laços de 

cooperação e amizade, interrompendo as lógicas das desconfianças, ódio e vinganças e construindo caminhos de paz e 

reconciliação. 

São Paulo, 14 de janeiro de 2009 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Samira; noite: Bruno: Próximo domingo: manhã: Teresa, noite: Wania. 

 

ATENDIMENTO PASTORAL – Neste mês de janeiro o atendimento pastoral na ICI  está sendo oferecido às quartas-

feiras, 9:00 às 16:00h. 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO -  Jonas 3.1-5, 10, Salmo 62.5-12, 1 Coríntios 7.29-31, 

Marcos 1.14-20. 

 

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://www.igrejacristadeipanema.org.br/
mailto:arielju@terra.com.br

