
NOTAS IMPORTANTES 

 
SEMANA DE ORAÇÃO - "Não cessais de orar", é o tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, 

cujo centenário será comemorado neste ano de 2008. Em Genebra, o Conselho Mundial de Igrejas (CMI), 

junto com as igrejas locais e comunidades cristãs assinala o acontecimento com uma celebração que destaca o 

que significa a oração pela unidade da Igreja em nível local e nos lugares mais problemáticos do mundo.  No 

domingo, 20 de janeiro, o Centro Ecumênico abre suas portas às 14:30 aos visitantes da exposição "Priez sans 

cesse" na qual a associação de igrejas genebrinas Rassemblement dês Eglises Chrétiennes de Genève 

apresentará as atividades ecumênicas da cidade de Calvino. Entre as 15 e as 16:30, em uma mesa redonda, 

representantes das Igrejas da África do Sul, Sri Lanka e Haiti darão testemunho do que significa orar pela 

unidade em situações de conflito violento e penúria. O jornalista da rádio suíça Michel Kocher atuará como 

moderador do painel. Entre as 17 e às 18 horas, acontecerá, na Capela do Centro ecumênico, uma celebração 

ecumênica baseada na liturgia proposta às comunidades de todo o mundo pela Comissão de Fé e Constituição 

do CMI e pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos do Vaticano. 

 

LIVROS A VENDA -  O livro do Pastor Jonas Deus fora do espelho, continua à venda, podendo ser 

adquirido com os diáconos de plantão.  

 

JESUS E O ABRAÇO UNIVERSAL - é o tema da capa da edição 248 da revista eletrônica IHU online. O 

Prof. Faustino Teixeira,  do Depto de  Pós graduação em Ciências da Religião da Universidade de Juiz de 

Fora, fez um belo trabalho ao entrevistar grandes teólogos e teólogas  de várias partes do mundo sobre a 

universalidade de Jesus de Nazaré. As entrevistas podem ser conferidas nesta revista que tem sido uma das 

melhores publicações eletrônicas brasileiras no campo da teologia. O acesso é gratuito. Confira  pelo 

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

  

CESTA BÁSICA – No próximo domingo em ambos os cultos estaremos recebendo todos os itens da cesta 

básica.  Não se esqueçam de colaborar. Eis a lista: arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, pó de café, leite em 

pó, farinha láctea ou aveia, farinha de mesa. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 21: Carlos Alfredo de Oliveira Roxo; dia 23: Solange Maria de 

Oliveira Roxo; dia 24: Marina Del’Negro Coque Sant’Anna; dia 25: Alexandre Lacerda e Silva.  Completa 

também mais um ano de vida , dando-nos a graça da presença do culto da noite,  Dílson Bento, amigo de 

Solange e do Pastor Edson. Louvado seja Deus por todo(a)s o(a)s aniversariantes.  

 

TEMPO PAULINO -  A livraria Paulus do Rio Janeiro, convida-nos para a palestra “A teologia de Paulo, a 

partir da primeira carta aos Coríntios”, no dia 22 de janeiro ( terça-feira), às 16:00h. Endereço: Rua México 

(próximo ao Largo da Carioca – Centro). A entrada é franca.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Aline; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Heloisa; noite: 

Wania. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 9.1-4, Salmo 27.1, 4-

9, 1 Coríntios 1.10-18, Mateus 4.12-23. 

 

REFORMAS NOS BANHEIROS DA ICI - Seguem a pleno vapor as obras de reforma nos banheiros do 

andar térreo. A obra tem sido dirigida por nossa querida irmã Mônica Saiyão que, mais uma vez, 

voluntariamente oferece sua profunda sensibilidade de arquiteta à ICI. Nossa querida Pastora Leni, como 

sempre, segue firme no acompanhamento de todos os passos da obra.  

 

JARDINS DA ICI -  Que mãos cuidarão do jardim da ICI? Delicadas, amorosas, sensíveis e, sobretudo, que 

estejam dispostas ao prazeroso trabalho. Alguém se candidata? O(s) interessado(a)s devem procurar nossa 

Pastora Leni. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS ÀS 10:30H E 19:00H 

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

