
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) 

 

HOJE NÃO TEREMOS O CULTO DA NOITE – Como tradicionalmente acontece nos dias de 

carnaval, o culto da noite está suspenso em virtude da grande movimentação e insegurança mais 

freqüentes nesses dias.  

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CREI – A Presidente Lucília Ramalho convoca os 

membros da Assembléia do CREI para a Assembléia Geral Ordinária  a ser realizada no dia 1º de março 

de 2009, após o culto da manhã. A Assembléia tem como objetivo a leitura de Relatórios da Diretoria e 

Tesouraria. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Vera Cristina Telles Pinto; dia 23: João Pedro Martinez 

Pinheiro; dia 25:  Márcia Moreira Sodré,  Alexandre Marques Cabral; dia 27: Luiza Spiegel de Almeida, 

Carolina Grottera. A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO FÊNIX ICI PETRÓPOLIS -  Segue de vento em popa o projeto Fênix da ICI – Grupo 

Petrópolis.  Trata-se de um movimento de reconstrução de casas para famílias de baixíssima renda na 

cidade de Petrópolis.  A alegria e solidariedade dos participantes do projeto  nos faz crer que se trata de 

algo que vai além da reconstrução de casas. Trata-se da reconstrução de vidas! Conheça o projeto 

acessando o sítio: http://www.iciprojetofenix.com.br/ 

 

CIÊNCIA E RELIGIÃO - Clérigos cristãos americanos, de tradições das mais diversas, assinaram e 

estão divulgando uma Carta aberta sobre Religião e Ciência. Até o dia 17  do mês corrente  a Carta já 

contava com a adesão de 11.857 assinaturas. Eis a carta: Dentro da comunidade cristã há áreas de 

disputas e desacordos, incluindo a maneira apropriada de interpretar-se a Sagrada Escritura. Enquanto 

praticamente todos os cristãos levam a Bíblia a sério e afirmam que ela é autoridade de fé e prática, a 

grande maioria não lê a Bíblia literalmente, como o fariam com um livro científico. Muitas das estimadas 

estórias encontradas na Bíblia – a Criação, Adão e Eva, A Arca ;de Noé – transmitem verdades 

atemporais sobre Deus, os seres humanos e o relacionamento apropriado entre Criador e criatura, 

expressadas da única forma capaz de transmitir estas verdades de uma geração a outra. A verdade 

religiosa é de uma ordem diferente da verdade científica. Seu propósito não é o de transmitir informação 

científica, mas de transformar corações. Nós os assinantes, clérigos cristãos de tradições das mais 

diversas, acreditamos que essas verdades atemporais da Bíblia e as descobertas da ciência moderna 

podem coexistir confortavelmente. Nós acreditamos que a teoria da evolução é uma verdade científica 

fundamental, uma verdade que resistiu a rigorosos escrutínios e sobre a qual muito do conhecimento 

humano e suas realizações se apoiam..Rejeitar esta verdade ou tratá-la como “uma teoria entre outras” 

é deliberadamente aceitar ignorância científica e transmitir esta ignorância aos nossos filhos. Nós 

acreditamos que entre os dons dados por Deus estão mentes humanas capazes de pensamento crítico e 

que o fracasso de fazer uso da faculdade da razão dada por Deus é rejeitar a vontade do nosso Criador.  

O endereço eletrônico: http://www.butler.edu/clergyproject/letter.portuguese.htm 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO -  Gênesis 9.8-

17, Salmo 25.1-10, 1 Pedro 3.18-22, Marcos 1.9-15. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; Próximo domingo: manhã: Teresa; noite:  

Liliane. 

 

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