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Sim, é Verdade, Grande Benemérito do Náutico Meton
César encomendou seu exemplar do Sociedade Cearense
via Rafaele (98995 3314).
Sim, é Verdade, cruzei Lúcia Maria Asly no Escóssia-BS, ela
comunicando que, agora que Michel se foi, está dando três
expedientes nas lojas, lado sobrinho Naji.

Eventos religiosos serão
realizados durante
o período de Carnaval
| FÉ | Comunidade Católica Shalom promove retiro online.
Igreja Batista Central organiza evento presencial

Sim, é Verdade, panorama visto da ponte, kitesurfistas sobre
o Barra Nova, do ângulo da Capitão Bosco.
Sim, é Verdade, faltando indispensável bidé na louça da
praça, constando que nem Normatel tem.
Sim, é Verdade, no meu Minuto, que cheira a Hora, em
O POVO-CBN, estabeleci que Ingrid Bergman nem ganhou,
nem mereceu Oscar, por Casablanca.
Sim, é Verdade, nobre português veterano do Cumbuco,
dom Secundino Duarte proclamando que não tomou e
nem tomará vacina.

CONFRA da bancada da UDN, Marcos Bandeira,
Chiquinho Aragão e Givaldo Sisnando, ladeando
prefeito do Aracati. (Rodrigues)

PRIMAZIA
Daniel Carvalho e Vannucy, único casal civil, no jantar do
comandante da Base, tenente-coronel Fábio dos Santos.
Para brigadeiro Baptista Júnior, do alto comando
da Força Aérea.

ONLINE
Pintor Almeida Leite ilustra Blog Brasileiro de hoje.
Afinal, discípulo do grandioso Renoir.

FALTANDO ELE
Filho nominado, desta vez, ausente.
Dr Sálvio Pinto e Leila dividiram apenas entre eles, mesa
dominical e cativa no Don Pepe.

RONDA DOS NATAIS
BON MOT
NOSSAS BOAS
AÇÕES ÀS VEZES
SÃO MAIS TURVAS
DO QUE NOSSOS
PECADOS. (M. Aymé)

Quinta, 11 de fevereiro: Tatiana
Sá Cavalcante, mulher do Ari
Neto, braço do pai na instituição
que herdou o nome do avô ....
Antônio José Bitar, que logo
pode tornar-se marido de
imortal .... Luciana Campos,
nascida Goyanna.
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Nos dias que seriam de Carnaval no Ceará, não deverá haver
festa por causa das medidas para
diminuir a disseminação do novo
coronavírus no Estado. Porém,
de forma online e até presencial
(com limite de público), algumas
instituições religiosas terão retiros e conferências, lembrando
que a data precede a Quaresma.
Originalmente
conhecido
como “Renascer” e realizado no
Ginásio Paulo Sarasate, este ano,
por conta da pandemia do novo
coronavírus, pela primeira vez o
evento, organizado Comunidade
Católica Shalom, será totalmente
online. Chamado de “Alegrai-vos
no Senhor”, será transmitido no
canal da Comunidade no Youtube, com início às 9 horas, dos dias
13 e 14 de fevereiro. O evento terá
tradução simultânea em libras e
programação variada, com cursos, apresentações artísticas, e
momento de louvor pela manhã,
e workshops, cursos de espiritualidade, vocacionais e voltados
para a família e aos jovens, na
parte da tarde.
Jéssica Lopes, missionária

Alegrai-vos no
Senhor!”
Comunidade Católica Shalom
Dias: 13 e 14 de fevereiro
Horário: 9h às 19h
Inscrições gratuitas:
www.alegraivosnosenhor.com
Onde assistir: https://www.
youtube.com/user/comshalom
“Pura Vida” - Igreja Batista
Central de Fortaleza
Dias: 12 e 13 de fevereiro
Horário: 19h às 21h
Inscrições: R$30,00, no site.

da Comunidade, falou sobre a
inspiração do tema. “A alegria
do tempo do Carnaval, como
tradicionalmente se vive no
nosso País, nos foi tirada devido a pandemia, mas não nos
foi tirada a verdadeira alegria,
que é a experiência com Deus”.
Até o momento, o evento tem
mais de 10.000 inscritos.
A missionária também contou sobre estratégias diferenciadas que foram necessárias

Local: R. Cruzeiro, 401 - Ancuri, Fortaleza
“Sempre foi Deus” - Igreja
Sara nossa Terra
Dias: 13, 15 e 16 de fevereiro
Horário: Das 11h às 15h e 18h
às 21h
Inscrições: R$45,00. Podem
ser feitas com o pastor ou líder
responsável por cada centro,
mais informações no site
Local: Cada interessado precisa
fazer sua inscrição na sede Sara
nossa Terra mais próxima

para divulgar o retiro. “Aqui em
Fortaleza nós tivemos o ‘Correio
Alegrai-vos', a gente distribuía
cartas convite nos condomínios.
Alguns missionários escreveram
cartas até de próprio punho para
colocar nas casas, junto com um
convite. Também ligamos para
pessoas que tínhamos contato e
que não faziam parte da obra”.
Igrejas evangélicas também
promovem programação no período para o público protestante.
Como é o caso da Igreja Batista
Central, que fará conferência durante os dias 12 e 13 de fevereiro.
Com ênfase em temáticas sobre
sexualidade, o evento “Pura Vida”
ocorrerá de forma presencial na
Igreja Batista Central de Fortaleza, para adolescentes e jovens a
partir de 12 anos.
A igreja evangélica Sara Nossa Terra fará sua conferência
anual do período de Carnaval,
o Arena Conference. Este ano,
o evento terá o tema “Sempre
foi Deus” e ocorrerá nos dias 13,
15 e 16 de fevereiro. A programação contará com nomes conhecidos no meio cristão, como
Fabiola Melo e Deive Leonardo.
Thainá Correia, obreira na
Sara Nossa Terra do Icaraí, contou que o evento precisou ser
repensado para evitar aglomerações. “Sempre é alugado um
espaço onde o evento acontece.
Este ano, por conta da pandemia,
será dividido nas igrejas locais e
na sede. As vagas são limitadas,
pois a igreja comporta um determinado número de pessoas para
o distanciamento”.

