
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

ICI EM PETRÓPOLIS - Hoje é dia de festa para 

nossa congregaçao serrana. Nosso irmãos e irmãs se 

reunem na casa do casal Ana e Neno para momentos 
de edificação e louvor. Nosso Pastor Leonardo 

dirigirá o culto. Que seja manhã de luz e amor! 

PROFa. MARIA CLARA LUCHETTI 

BINGEMER - A ICI recebe carinhosamente a Profa. 
Maria Clara Bingemer, decana da PUC-Rio, 

professora de teologia daquela instituição. A agudeza 

e abrangência de seu trabalho teológico, reconhecido 

no Brasil e no exterior, é sinal visível de que as 
mulheres estão provocando uma mudança de 

paradigma na outrora sisuda e fortemente patriarcal 

teologia, abrindo caminhos para a redescoberta 

dAquele que verdadeiramente é Amor.  

 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DO CREI – 

A presidente Lucília Ramalho convoca os membros 

da assembléia do CREI para a Assembléia Geral 
Ordinária a realizar-se no próximo domingo, dia 14 

de março, após o culto da manhã. 

 

VINDE MENINOS, VINDE A JESUS - Na manhã 
deste lindo domingo, a ICI abre as janelas de sua 

alma em acolhimento ao pequeno Thiago de Mello e 

Souza.  Seus pais Marcos da Silva Andrade e Maria 

Luiza de Mello e Souza e seus padrinhos André de 
Mello e Souza e Camilla de Mello e Souza Valois 

trazem esta linda criança ao altar para receber as 

águas do Batismo, ao mesmo tempo que reafirmam o 

seu desejo de serem fiéis ao Deus trino todo amor, de 
cuja presença está prenhe cada partícula da criação.     

 

ICI EM AÇAO - Na ultima quarta-feira o Pastor 

Edson participou, como examinador, da banca de 
defesa de tese de doutorado do aluno Alessandro 

Rocha, na PUC-Rio. O título da tese: Experiência e 

Discernimento: a recepção da Palavra na pós-

modernidade. Na noite de ontem nosso pastor 
proferiu discurso como paraninfo dos formandos do 

curso de teologia do Centro Universitário Metodista 

Bennett.    

 

ATUALIZANDO AS CONTRIBUIÇÕES - 

Relatório apresentado na ultima reunião do Conselho 

pela tesoureira da ICI, presbítera Cely Soares, revela 

um déficit nas contas da Igreja no mês de janeiro.  
Nossas despesas ordinárias foram maiores que os 

dízimos e ofertas à Igreja.  A tesouraria teve também 

que fazer uso da pequena reserva da Igreja para cobrir 

os custos da obra no piso  
 

 

e corredor do templo.  Portanto, é hora de 

atualizarmos nossas contribuições! Façamo-lo, como 
sempre, com alegria e gratidão.  

 

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.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 08: 

Affonso Ferrario; dia 09:  Rev. Leonardo Amorim, 

Jorge Luis Rocha da Silva: dia 10:  Miguel Bonan 

Reis Vernes, Maria Amélia Nunes Araújo Lima; dia 

11:  Rev. Pedro Vieira Veiga, Edgard de Souza 

Nogueira, Aracaty Alves da Silva.  A ICI parabeniza 

os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as 

suas bênçãos. 

 

GRUPO DE MEDITAÇÃO DA ICI - Amanhã, às 

18:30h, o grupo de meditação da ICI se reúne. O 

grupo está aberto a todos e todas que queiram 
aprender a arte da meditação hesicasta. No encontro 

de amanhã os participantes, antes da meditação, 

assistirão um vídeo de Jean Yves Leloup falando 

sobre o corpo na meditação.  Venha, você será muito 
bem vindo(a).  

 

NOSSAS ORAÇÕES - Continuemos a orar por D. 

Maria de Lurdes da Silva que continua internada no 
CTI do Hospital Copa D’Or e por D. Elidia Maria 

Viana, avó da Liliane que está internada no Hospital 

em Três Rios. Nossas orações também aos familiares 

dessas irmãs.  
 

PROJETO CESTA BÁSICA – Já podemos 

começar a trazer os alimentos para a cesta básica do 

mês de abril.  
 

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.   

 
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por favor, 

desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – hoje: Teresa; noite: 

Samira; Próximo domingo: manhã: Izabel, noite: 

Rute. 

 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

 às 10:30h e 19:00h 

 


