
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DO 

CREI – A presidente Lucília Ramalho convoca 

os membros da assembléia do CREI para a 

Assembléia Geral Ordinária a realizar-se hoje, 

dia 14 de março, logo após o culto da manhã. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI – O 

Pastor Edson convoca o Conselho da ICI para 

reunir-se no próximo dia 22, às 20:00h. Na 

pauta, entre outros assuntos, a convocação da 

assembléia da Igreja e a discussão da temática 

do próximo encontro ecumênico da ICI, a ser 

realizado no final de junho. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DA CASA DA 

EUNICE – Próxima quarta-feira é dia de festa 

na casa da tia Eunice. Nossas reuniões de oração 

voltam a acontecer quinzenalmente. É bom 

lembrar que tal reunião acontece há mais de 

quarenta anos, sendo um dos alicerces da vida 

de nossa querida Igreja. O endereço: Rua 

Francisco Otaviano, 23 apto 201 – Bl. 1 – 

Copacabana.  Participe! 

 

GRUPO DE MEDITAÇAO – Sempre às 

segundas-feiras, às 18:30h, reúne-se o grupo de 

meditação da ICI aqui no templo. Na reunião de 

amanhã assistiremos a segunda parte da palestra 

de Jean Yves Leloup sobre O lugar do corpo na 

meditação. Em seguida, 20 minutos de 

meditação. 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA – dia 17: 

Pastora Leni Maria Hoeschl de Gusmão. A ICI 

parabeniza nossa pastora e pede a Deus que lhe 

estenda as suas bênçãos. 

 

ATENDIMENTO PASTORAL – Sempre às 

terças-feiras à tarde. Aqueles e aquelas que 

desejarem receber uma visita pastoral em sua 

residência, devem manifestar-se. O Pastor 

Edson tem reservado as segundas-feiras à noite 

para visitação aos lares.  

 

BAZAR DO CREI – Está sendo planejado um 

bazar para meados do mês de maio.  A partir do 

mês de abril estaremos recebendo as doações 

que já podem começar a ser separadas entre os 

brinquedos das crianças, desde que em bom 

estado, roupas também em bom estado de uso, 

além de utensílios domésticos.   

 

COMUNICADO DE FALECIMENTO – No 

domingo passado, dia 07 de março faleceu 

nossa querida D. Maria de Lurdes da Silva, 

depois de longo período de internação 

hospitalar. Fica-nos aquele sorriso lindo de D. 

Lourdes e a lembrança daquelas mãos firmes 

sempre estendidas em partilha e amor. Aos 

familiares e amigos o abraço amigo e solidário 

da ICI. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – hoje: Izabel; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Mariana e Eliezer. 

 

 

 

Eu tinha fome 

e vocês fundaram um clube humanitário 

para discutir a minha fome. 
Agradeço-lhes. 

  

Eu estava na prisão  
e vocês foram à igreja 

rezar pela minha libertação. 
Agradeço-lhes. 

  

Eu estava nu 

e vocês examinaram seriamente 

as consequências de minha nudez. 
Agradeço-lhes. 

  

Eu estava doente  
e vocês se ajoelharam  

e agradeceram a Deus o dom da saúde. 
Agradeço-lhes. 

  

Eu não tinha casa 

e vocês pregaram sobre o amor de Deus. 
Vocês pareciam tão piedosos, 

tão perto de Deus! 
  

Mas eu continuo com fome 

continuo só, nu, doente, 
prisioneiro. 
E tenho frio,  

sem casa. 
 

Autor anônimo do Malawi – Africa.  Extraido 

de crônica de Afonso Romano Sant’Anna, 

publicada no jornal o Estado de Minas.  

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: 

às 10:30h e 19:00h 


