NOTAS IMPORTANTES

HOJE NÃO TEREMOS CULTO A NOITE – Como
acontece há vários anos não teremos o culto da
noite tendo em vista as dificuldades no trânsito e por
questões de segurança.
TEMA DO PRÓXIMO DOMINGO – “Todos e sempre
somos tentados” Lc 4.1-13.
IGREJAS FORAM A FAVOR DO GOLPE DE 64 - Para
dar conta da tarefa de levantar dados sobre a
ditadura militar, principal foco da Comissão Nacional
da Verdade (CNV), seus membros passaram a
coordenar grupo de pesquisadores. Um desses
grupos dedica-se exclusivamente à relação entre as
igrejas e o movimento golpista. Ele é composto por
especialistas em questões religiosas, coordenado por
Anivaldo Padilha. Padilha é membro da Igreja
Metodista, atua em Koinonia – Presença Ecumênica
e Serviço, e integra o Conselho Latino-Americano de
Igrejas (CLAI). Nos anos de chumbo, ele militou na
organização Ação Popular (AP), foi perseguido,
preso, torturado e obrigado a se exilar. A primeira
tarefa da comissão é revisar a documentação sobre o
tema em arquivos públicos para, em seguida, coletar
depoimentos. {Confira a íntegra do texto no mural
da
ICI
ou
no
sítio
do
CONIC:
http://www.conic.org.br/cms/noticias/245-igrejasforam-instrumento-politico-a-favor-do-golpesustenta-padilha}
COMENTÁRIO AO EVANGELHO DO DOMINGO - No
site da UNISINOS, uma grande Universidade jesuíta
do Rio Grande do Sul,
há um ícone
chamado Espiritualidade, no qual é possível acessar
um breve comentário sobre o texto do Evangelho de
cada
domingo
do
calendário
litúrgico.
Confira: http://www.ihu.unisinos.br/espiritualidade/
comentario-evangelho
MOLHANDO AS RAÍZES - Na vida experimentamos
um paradoxo curioso: quanto mais avançamos em
idade, mais regredimos para os tempos da infância.
Parece que a vida nos convida a unir as duas pontas
e começar a fazer uma síntese final. Ou quem sabe,
o ocaso da vida com a perda inevitável da vitalidade,
com os ritmos mais calmos e os limites
incontornáveis desta última fase inconscientemente
nos levam a buscar fortalecimento lá onde tudo
começou. A cansada existência vem molhar as raízes

naqueles começos de antanho para ainda tentar se
rejuvenescer e chegar bem à travessia final. {Confira
no mural o belíssimo texto de Leonardo Boff no qual
o teólogo católico narra a sua volta à terra natal, em
Santa Catarina, neste começo de ano. Quem quiser
pode também solicitar à secretaria da Igreja o envio
do texto por e-mail}.
PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA ICI –
em sua ultima reunião, no dia 4 de fevereiro. 1.
Aprovar com louvor o relatório do presbítero Elmo
Mendes sobre as obras de manutenção do prédio; 2.
Aprovar a proposta de convocação de um
representante do poder publico com vistas a avaliar
todo o sistema de segurança do prédio envolvendo
situações de incêndio; 3. Manifestar apoio irrestrito
à comissão que vem discutindo o futuro da educação
infantil da ICI; 4. Desafiar a ICI a descobrir possíveis
vocações para o trabalho infantil; 5. Reafirmar a
criação da clinica social de psicologia da ICI, que
funcionará numa saleta do segundo andar, contígua
à secretaria do CREI. 5. Proceder a eleição da nova
diretoria na próxima reunião ordinária; 6. Designar o
presbítero Elmo Mendes e a presbítera Maria
Cristina Vianna Motta para fazerem incursões junto
aos órgãos públicos a fim de resolver com o máximo
de urgência o problema da árvore da calçada da ICI.
As raízes já atingiram a cisterna do CREI, podendo
trazer riscos à saúde das crianças.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; Próximo
domingo: manhã: Izabel; noite: Marcelo e Roberto.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Marion
Spiegel, Cely Moraes Bianchi; dia 11: Elizabeth
Alexandra Vianna da Costa Leite, Anna Paula
Florenzano de Almeida; dia 12: Nicole Moorby Kerr;
dia 14: Mariana Machado de Souza. Parabéns a
todos os aniversariantes e que Deus lhes estenda as
suas bênçãos.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às
10:30h e 19:00h.
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por favor, não se
esqueça de desligar o celular antes de entrar no
templo.

