
NOTAS IMPORTANTES 

 
DOMINGO DA TRINDADE – Neste dia, 

afirmamos o Deus Trino em cujo nome 

somos batizados, como um só Deus 

revelado em três pessoas, pelas Escrituras. 

A celebração da doutrina da Trindade nos 

proporciona um olhar retrospectivo da 

história da salvação como um todo, pela 

atuação do Pai no Filho mediante o Espírito 

Santo. É um momento pastoral para a 

renovação e fortalecimento da fé do povo 

de Deus. No segundo período do Tempo 

Comum há dois dias especiais: o Domingo 

da Trindade e o último domingo do ano 

litúrgico denominado Cristo, Rei do 

Universo, que celebra o Cristo ressurreto,  

reinando no universo com poder. Cor 

litúrgica: branco e ouro. 

 

ORDENAÇÃO DOS NOVOS 

PRESBÍTEROS – No culto da noite deste 

Domingo da Trindade serão ordenados ao 

presbiterato da ICI: Elmo Mendes, Luciana 

Mano de Andrade e Maria Cristina Vianna 

Motta. Bendito seja Deus! 

 

REUNIÃO DO CONSELHO – O 

Conselho da ICI está convocado para 

reunir-se amanhã, dia 04 de junho, às 

20:00h pontualmente. Na pauta: 

confirmação da programação do 

cinqüentenário da ICI, escolha da data para 

a cerimônia na qual será concedido o título 

de Presbítero Emérito aos irmãos Theodoro 

Reis Brito e Arthur Carijó. 

 

NOTA DE FALECIMENTO - Partiu para 

o coração do Pai de infinita bondade a 

primogênita do Rev. Jovelino, Lyria 

Ramos, no domingo de Pentecostes, 27 de 

maio, depois de mais de 30 anos em diálise 

renal (e, recentemente, peritonial). Lyria foi 

batizada na ICI e foi aluna da nossa querida 

tia Eunice Simões na Escola Dominical.  

Ao Reverendo Jovelino e família, o abraço 

carinhoso da ICI.  

 

O CLAMOR SÍRIO – Dezenas de 

crianças jazem cobertas de sangue, seus 

rostos mostram o medo que elas tiveram 

antes de morrer, e seus corpos inocentes 

sem vida revelam um massacre 

indescritível. Essas crianças foram abatidas 

por homens que estavam sob ordens estritas 

de espalhar o terror. E, mesmo assim, tudo 

o que os diplomatas conseguiram fazer até 

agora foi enviar alguns monitores da 

ONU para 'observar' a violência. Agora, os 

governos em todo o mundo estão 

expulsando os embaixadores sírios, mas a 

menos que demandemos uma forte ação no 

local, eles irão se satisfazer com essas 

medidas diplomáticas ineficientes. A ONU 

está discutindo o que fazer nesse exato 

momento. Se houvesse uma ampla presença 

internacional em toda a Síria, com um 

mandado para proteger os civis, poderíamos 

prevenir os piores massacres ao mesmo 

tempo em que os nossos líderes se 

engajariam em esforços políticos para 

resolver o conflito. Não suporto ver mais 

imagens como aquela sem ter vontade de 

gritar para toda a cidade ouvir. Mas para 

impedir a violência, vai ser preciso que 

todos nós, em uma única voz, exijamos 

proteção para essas crianças e suas famílias. 

Clique para exigir a ação imediata da 

ONU e envie essa mensagem para todos.  

http://www.avaaz.org/po/syria_wi
ll_the_world_look_away_c/?vl 

 

ESPAÇO CESTA BÁSICA – Estamos 

arrecadando os alimentos para a cesta 

básica para a entrega no dia 9.  Estejamos 

atentos! No mês de maio tivemos que 

comprar praticamente todos os itens da 

cesta.  Vamos colaborar com aqueles que 

contam mensalmente com a nossa ajuda.  

Os itens necessários são: arroz, feijão, 

açúcar, óleo, fubá, sardinha ou atum, 

biscoitos e pó de café (500grs).  Se todos 

trouxerem um item não precisaremos 

comprar nada.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Bernardo Amaral Lopes; dia 06: 

Sandra Carijó; dia 07: Julia Gracie 

Grenfell.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Lya; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Marcelo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

http://www.avaaz.org/po/syria_will_the_world_look_away_c/?cl=1833737888&v=14730
http://www.avaaz.org/po/syria_will_the_world_look_away_c/?cl=1833737888&v=14730


 

 

 

 

 


