
NOTAS IMPORTANTES 
 
LYSÂNEAS MACIEL - O Jornal O Globo, do ultimo dia 25 de março, ao revelar os conteúdos das atas do Conselho de 
segurança nacional no período militar, mostra os critérios usados pelos militares para fazer as cassações de políticos.  O 

governo Geisel punia até discursos. Nosso Lysâneas Maciel foi cassado por essa razão. Parte do discurso dizia: Estamos 

nos acostumando com a falta de liberdade. Estamos nos acostumando com a censura de baixo nível (...) / Estamos nos 

acostumando com o desaparecimento de brasileiros, sua tortura, sua morte presumida. Este Congresso aceita 
tranquilamente o fato de que, neste momento, pelo menos cinco parlamentares estejam sendo mortos e torturados. 

 

AINDA LYSÂNEAS MACIEL - Na próxima quarta-feira, dia primeiro de abril, será lançado o livro Perfis 

Parlamentares: Lysâneas Maciel, na Alerj, Palácio Tiradentes, Rua 1º de Março.  Ocasião imperdível para um reencontro 
com o pensamento do nosso grande profeta Lysâneas. A cada participante do lançamento será oferecido gratuitamente um 

exemplar do livro.  

AUDIÇÃO ESPECIAL DA SEMANA SANTA  – O Coral da ICI fará a apresentação especial da obra “A Crucifixão” 

de John Stainer,  no próximo domingo no culto da noite – Domingo de Ramos. Convide seus amigos para assistirem esta  
importante apresentação do nosso Coro, sob a regência de Neli Mures.  

BATISMO INFANTIL – Recebe as águas do batismo nesta manhã do quinto domingo na quaresma, a pequena. Luiza 

Sabatini Vieira Souto, filha de Francisco Marcelo Vieira Souto e Andréa Tarmanhani Sabatini, tendo como padrinhos: 

Ronaldo Rocha Vieira Souto e Monica Tarmanhani Sabatini. A ICI abraça a pequena Luiza pedindo a Deus as mais ricas 
bênçãos sobre essa existência ainda em flor. 

 

BAZAR DO CREI – Entre os dias 5-7 de abril teremos o bazar do CREI. Estamos aceitando artigos novos e usados, tais 

como: roupas, sapatos, artigos domésticos, eletro-eletrônicos, brinquedos, etc. tudo em bom estado de uso. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Simone de Macedo Amaral, Elizabete Gonçalves Vieira; dia 30: Felipe 

Spirito Diniz Kovach; dia 01.04: Wanda Ultra, Miriam Teixeira Guimarães, Heloisa de Moura Figueiredo; dia 02: 

Elizabeth Simões Dannemann, Martha Martins de Castro Andrade Guerreiro; dia 03: Ricardo Sarmento Costa; dia 04: 

George Paiva Costa Filho.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

CONGREGAÇÃO EM PETRÓPOLIS – Reúne-se no próximo domingo, dia 05, na casa do casal Ana & Neno, às 

11:00h. A turma da Serra aguarda a nossa visita. Vamos participar! 

 

FOLHETOS DO CREI - Leve para casa uma quantidade de folhetos do CREI suficientes para a distribuição entre os 
seus vizinhos. Divulgue este trabalho tão lindo, oferecendo a outras pessoas a oportunidade e o privilégio de conhecerem 

esse projeto que já caminha para os 44 anos.  

CAMPANHA FICHA LIMPA - Nascida por iniciativa da CNBB, com apoio do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs 

(Conic) e das demais 36 entidades que integram o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) a campanha 
ficha limpa tem como objetivo suspender a candidatura de pessoas condenadas em primeira instância por crimes graves, 

até que estejam quites com a justiça. Convidamos você a participar desta importante coleta de assinaturas para permitir a 

apresentação de Projeto de Lei de iniciativa popular que vedará a apresentação, em eleições federais, estaduais e 

municipais, de candidatos que não tenham “ficha limpa”. Serão necessárias 1.500.000 assinaturas. Já coletadas mais de 
600.000. Informações adicionais pelos telefones da Comissão Brasileira de Paz e Justiça da CNBB e do MCCE: (61) 

2193-9646 / 2193-9658 / 2193-9746 ou por e-mail: lei9840@gmail.com. Para conhecer a íntegra do projeto acesse: 

www.lei9840.org.br/projetodelei.htm 

SÃO MORITZ – Os preços para o  Encontro no Hotel São Moritz que acontecerá entre os dias 29-31 de maio são os 
seguintes:  Apto - Single (sozinho) R$260,00; Apto Duplo, Triplo ou Quádruplo R$220,00,  por pessoa; crianças de 5 a 11 

anos R$ 100,00; a partir de 12 anos preço normal. As inscrições estão sendo feitas com os diáconos de plantão.   Esse 

valor será acrescido da taxa de inscrição no valor de R$ 10,00.  O tema  do Encontro será: “Como viver Deus num mundo 

tão materialista?”  
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Samira; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Teresa e Izabel; noite: Eliezer 

e Mariana. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: ÀS 10h30minh e 19:00h 

http://mail.uol.com.br/compose?to=lei
http://www.lei9840.org.br/projetodelei.htm

