
NOTAS IMPORTANTES 

 
DOMINGO DE RAMOS – A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos e da Paixão 

no qual acompanhamos Jesus, na sua entrada em Jerusalém por entre hosanas e ramos 

espalhados pela multidão ao longo do caminho. As aclamações populares, porém, contrastam 

com a realidade: Jesus caminha para o confronto cósmico com as trevas, para a traição, 

abandono, tortura e morte horripilante da cruz. O ano litúrgico seria incompleto sem a 

celebração do Domingo de Ramos e da Paixão, pois a sua importância na história da salvação é 

confirmada por todos os quatro evangelhos. Mais antiga do que a Quaresma, a Semana Santa 

comemora a última semana na vida terrestre de Jesus. Além do Domingo de Ramos e da Paixão, 

inclui outros dois dias importantes: a Quinta-feira  da Ceia do Senhor e a Sexta-feira da Paixão. 

Cor litúrgica: vermelho. (Manual do culto da IPI). 

 

AUDIÇÃO DA SEMANA SANTA – Nosso coro apresenta no culto da noite de hoje a 

belíssima peça  “A Crucifixão” de John Stainer, sob a regência de Neli Mures. Bendito seja 

Deus por estas vozes que nos edificam tanto! 

 

BATISMO INFANTIL - No culto da manhã, neste domingo de tantos hosanas, trazemos ao 

altar da graça a vida da pequena Luisa Ibarra Maranhão  para receber as águas do batismo. É 

filha de Sergio Maranhão Carijó e Juliana Ibarra Varzea, tendo como padrinhos Marcio 

Maranhão Costa e Roberta Pontual.  Que seja uma guerreira da delicadeza e do amor, que seja 

uma pacificadora, que seja o broto de gerações futuras mais afeitas à cooperação, à fraternidade 

e ao amor.  Que cresça como nosso Jesus de Nazaré, em sabedoria, estatura e graça.  

 

HOJE TEM PETRÓPOLIS - Reúne-se hoje nossa Congregação em Petrópolis para momentos 

de louvor, edificação e comunhão. Pastor Leonardo trará a mensagem aos corações.  

 

MUSICAL TOM&VINICIUS - Vale a pena conferir o musical Tom&Vinicius no teatro 

Carlos Gomes. Trata-se de um canto de louvor à delicadeza e ao amor. Um espetáculo que nos 

faz voltar pra casa tomados pela utopia de um Rio de Janeiro mais humano, mais amoroso, mais 

feliz. Lílian Waleska, filha de nossos queridos Eny e Elmo, compõe maravilhosamente o elenco 

dirigido por Daniel Herz.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 06: Viviane Lima Campos; dia 09: Julia Amaral 

Piolla Rego.  A ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas 

bênçãos. 

 

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?”  

 

BAZAR DO CREI – Estamos inaugurando hoje o bazar do CREI, que funcionará até o dia 7 de 

abril nos seguintes horários: de 8:30h às 10:00h e de 14:30h às 16:00h. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa e Izabel; noite: Wania;  Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Kitty e Ary. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desliguem os celulares antes mesmo de 

entrarem no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 


