
NOTAS IMPORTANTES 

 
RETORNO DO PASTOR EDSON – Que 

seja muito bem vindo pastor Edson 

Fernando. Que retorne à sua comunidade de 

fé com a acolhida merecida e que Deus 

continue lhe abençoando! 

 

Arquidiocese do Rio ganha novos bispos. 
Ontem pela manhã, na Catedral do Rio de 

Janeiro, foram consagrados três bispos 

católicos. Um deles, Monsenhor Nelson 

Francelino, é confessadamente apaixonado 

pela nossa Igreja, de quem muito já ouviu 

falar. O bispo Nelson, que é pároco da 

Matriz de N. S. da Glória, no Largo do 

Machado, foi colega de doutorado do Rev. 

Edson, na PUC, onde construíram uma 

firme amizade. Ecumênico inveterado é o 

atual vice-presidente do CONIC/Rio. Já foi 

convidado a nos trazer uma mensagem, o 

que prometeu para muito breve. Que Deus 

o ilumine, e que ele possa sentir toda a 

nossa alegria por mais esta vitória 

alcançada na sua bela e inspiradora 

caminhada de fé. 

ICI em ação. No próximo dia 11, as 

mulheres da nossa Igreja estão sendo 

convocadas para a primeira reunião do 

CONIC/Rio do ano de 2011, que acontecerá 

na Igreja Episcopal Paróquia de São Lucas, 

que fica na Rua Real Grandeza, 99, em 

Botafogo. Nesta reunião estarão sendo 

planejadas as comemorações do Dia 

Internacional da Mulher e do Dia Mundial 

de Oração. Este fantástico movimento das 

mulheres cristãs, que já entra no seu quinto 

ano consecutivo, tem por objetivo principal 

escolher o país que passará a ser o alvo das 

orações das mulheres no ano que se inicia. 

No período que se encerra as mulheres de 

Papua Nova Guiné foram lembradas nesta 

abençoada vigília de oração, que teve por 

tema o seguinte pergunta desafiadora: 

Quantos pães você tem? 

HEMORIO – O Hemorio divulga 

necessidade de renovação de seu estoque. 

Parte dessa necessidade urgente se deve em 

função dos episódios ocorridos na região 

serrana do Rio. Façamos nossa parte! Para 

maiores informações checar: 

www.hemorio.rj.gov.br 

CESTA BÁSICA – Retornaremos no 

próximo sábado. Estejamos atentos quanto 

aos itens necessários para que completemos 

as cestas básicas do projeto ENCONTRO 

SOLIDÁRIO. Eis os itens: arroz, feijão, 

óleo, aveia e pó de café.  

 

ESPAÇO CREI – As aulas do CREI 

iniciaram-se nesta semana.  As crianças 

novas estão em adaptação.  Agradecemos a 

todos que atenderam a solicitação referente 

aos materiais de higiene e limpeza que 

contribuem e muito para a economia da 

creche.  Este mês de fevereiro já estamos 

abastecidos.  Que Deus continue 

abençoando a todos. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 07: Simone Ribeiro Corrêa; dia 08: 

Luzimar Tavares da Silva; dia 10: Marion 

Spiegel, Cely Moraes Bianchi; dia 11: 

Anna Paula Florenzano de Almeida, 

Elizabeth Alexandra Vianna da Costa Leite. 

A ICI parabeniza as aniversariantes e pede 

a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO: Continuemos 

orando pelos irmãos Arthur Carijó, Vera 

Gilda e Clara, sobrinha de Maria Luiza 

Mello. Que Deus os abençoe e os fortaleça 

nesse momento!  

 

LIVRARIA – As vendas dos livros 

continuam e podem ser adquiridos com os 

diáconos de plantão por R$ 15,00. O 

dinheiro arrecadado será depositado na 

conta SOS – Amigos de Vieira: Banco do 

Brasil, Ag. 3441-X; Conta Corrente: 

22011/6.   

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Lya; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Rute. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA O 

PRÓXIMO DOMINGO – Dt 30.15-20, Sl 

119.1-8, 1 Co 3.1-9, Mt 5.21-37. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...

http://www.hemorio.rj.gov.br/


 


