
 



NOTAS IMPORTANTES 

 
ALEXANDRE CABRAL – Nosso querido pastor Alexandre Cabral traz a mensagem divina ao coração da 

ICI, no culto da noite deste 3º domingo do tempo comum.  Alexandre  acaba de ser aprovado,  em primeiro 

lugar, para o doutorado em filosofia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Parabéns 

Alexandre!  Que Deus o abençoe ricamente!  

 

LITURGIA DE HOJE -  Os textos que compõem  a liturgia deste domingo foram preparados 

carinhosamente pelo irmão Sergio Duarte. 

 

DOMINGO DE CARNAVAL – Como tem acontecido em anos anteriores,  dadas  as dificuldades de 

locomoção e movimento nas ruas  no domingo de carnaval,  não teremos o culto da noite no próximo 

domingo.  Pela manhã, culto normal.   

 

CASAMENTOS –  O pastor Leonardo e Gisele convidam a ICI para a cerimônia do seu casamento a 

realizar-se no próximo dia  16 de fevereiro.  As bodas serão celebradas às 19h30,  na Maison Joá,  localizada  

na Estrada do Joá, 3000 – Barra da Tijuca.  Também neste mesmo dia recebe a bênção nupcial o casal Bruna 

(prof. das crianças no culto da noite) e Bruno.  A cerimônia acontecerá  na Primeira Igreja Batista em 

Interlagos, Rua Castro Alves, 826 , na cidade de Linhares, ES.   A ICI abraça o nubentes e roga sobre os dois 

casais as ricas bênçãos divinas. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Carolina Barros Costa; dia 28: Lucília Garcia Pereira 

Ramalho, Sandra da Silva Pereira;  dia 30: Fernando Diniz Mundim; dia 31:  Gabriela Maria Fidelis Ferreira.  

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

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Miquéias 6.1-8, Salmo 15, I 

Coríntios 1.18-31; Mateus 5.1-12.  

 

CESTA BÁSICA – Hoje em ambos os cultos estaremos recebendo todos os itens da cesta básica  que será 

distribuída no próximo sábado.  Não se esqueçam de colaborar. 

 

CONGREGAÇÃO EM PETRÓPOLIS -  A Congregação da ICI em Petrópolis reiniciará os trabalhos no 

dia 24 de fevereiro.  Reservemos esta data para estar com nossa gente de Petrópolis na primeira celebração do 

ano!  

 

REFORMA NOS BANHEIROS – No próximo domingo os novos banheiros da ICI já estarão em condições 

de uso. Provisoriamente está sendo usado o banheiro do segundo andar do edifício do templo. Há setas 

indicativas.    

 

CONVITE DO CIRCULO GREGÓRIO DE NISSA - Iniciados em 1999, uma vez mais a Sociedade dos 

Amigos Fraternos de Thomas Merton promoverá a oitava edição de seu retiro anual nos primeiros dias de 

março, no Rio de Janeiro. Como sempre, o pregador será Dom Bernardo Bonowitz, OCSO, amigo e 

incentivador da SAFTM, superior do Mosteiro Trapista de Nossa Senhora do Novo Mundo, Campo do 

Tenente, PR, e atual Presidente da Conferência de Intercâmbio Monástico do Brasil. Obedecendo a uma 

estrutura similar de retiros anteriores, constará de conferências, momentos de oração, celebração da Eucaristia 

e de várias das horas do Ofício Divino. Será um fim de semana de intenso envolvimento com a Palavra, 

através das suas múltiplas manifestações.  O retiro começa no início da noite de uma sexta feira, dia 7 de 

março e termina no fim da tarde de domingo. É aberto a todos os interessados em aprofundar sua fé num 

ambiente de recolhimento e fraterna confraternização. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes 

do retiro. http://retiro2008saftm.blogspot.com/ . 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Heloisa; noite: Wania.  Próximo domingo: manhã:  Márcia. 

 

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

 

http://retiro2008saftm.blogspot.com/

