
NOTAS IMPORTANTES 

 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI 

E CONSELHO CONSULTIVO DO 

CREI – O Rev. Edson convoca os 

presbíteros e presbíteras para a primeira 

reunião do ano no dia 13 de fevereiro, 

às 20:00h. No mesmo dia, Lucília 

Ramalho, convoca para as 18:30h os 

membros do Conselho Consultivo do 

CREI para sua primeira reunião. 

 

VOLTA DAS FÉRIAS – No próximo 

domingo, dia 05 de fevereiro, nosso 

pastor Edson estará retornando do gozo 

de merecidas férias.  A ele e sua família 

as nossas boas vindas. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

– dia 30: Fernando Diniz Mundim; dia 

31: Gabriela Maria Fidelis Ferreira; dia 

03: Elaine Mures Gomes.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO - Oremos 

por nossa pastora Leni que lentamente 

se recupera de uma fratura no fêmur e 

no braço, pelo nosso presbítero Arthur 

que também se recupera de uma 

cirurgia, por nossos amigos e irmãos Dr. 

Peter e Theodoro Reis Brito, e nossa 

querida Rosinha, por Luciana que é 

filha da Prof.ª Tereza Cavalcanti do 

Depto de Teologia da PUC e aguarda 

um transplante, por Michele Clair, 24 

anos, com delicado problema de saúde. 

Michele é filha da Sra. Fátima, que é 

assistida pelo nosso projeto Encontros 

Solidários – Cesta Básica e Cidadania.  

Que Deus abençoe também suas 

famílias! 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No 

segundo sábado de fevereiro, já 

retomaremos nosso projeto social 

Encontro Solidário. Tragamos então os 

itens necessários para atender as 

famílias participantes. No ano de 2011 

tivemos muita dificuldade em arrecadar  

quantidade certa para as cestas. Assim 

sendo, quase todos os meses precisamos 

contar com a doação de um voluntário 

para a compra do restante das cestas. 

Façamos diferente agora!    

 

NOTA DE FALECIMENTO – 

Faleceu na sexta-feira próxima passada 

a Sra. Maria Helena Rodrigues Pereira. 

Maria Helena, membro da ICI, das mais 

antigas, era uma pessoa muito especial, 

sempre pronta a ajudar os mais 

humildes e necessitados. Participou com 

D. Haydéa Moraes em um trabalho no 

morro do Vidigal. Colaborou com o 

CREI e em todas as atividades de ajuda 

ao próximo. Quem conviveu com ela 

pode testemunhar seu imenso amor 

pelos que precisavam de ajuda e 

carinho. Deixa dois filhos: Wali e Otto 

William e netos.  Ela era cunhada de 

Eunice Simões, Miriam e Zillah.  O 

Ofício foi realizado pelo Rev. Leonardo 

Amorim.  À família enlutada os nossos 

mais sinceros sentimentos e que Deus a 

todos dê o seu consolo. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A 

LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – Isaías 40.21-31, Salmo 

147.1-11, 20c, 1 Coríntios 9.16-23, 

Marcos 1.29-39. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – 

manhã: Lya; noite: Marcelo e Mariana; 

Próximo domingo: manhã: Teresa; 

noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO 

– Por favor, não se esqueça de desligar 

o celular antes mesmo de entrar no 

templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – 

Ocorrem todos os domingos às 10:30h e 

19:00h. 

 



 

 

 

 

 

 


