
NOTAS IMPORTANTES 
 

DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO – 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 a 

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. Cor litúrgica: 

vermelho.  {Manual do Culto da IPI}      

 

PARABÉNS AO NOSSO PASTOR 

LEONARDO -  Na próxima quarta-feira, às 

14:00h, o  Pastor Leonardo Amorim defenderá 

sua dissertação de mestrado no depto de 

Teologia da PUC-Rio, com o seguinte título: 

Pessoa e comunidade - a influência do 

individualismo pós-moderno no ambiente 

religioso cristão face ao personalismo 

Emmanuel Mounier. É dia de festa e louvor para 

a toda a nossa comunidade e nossa congregação 

em Petrópolis. Parabéns ao Leo pelo esforço e 

dedicação nesses mais de dois anos de pesquisa 

acadêmica acurada e profunda. Parabéns 

também a Gisele, sua amada companheira, pela 

força e paciência  que certamente estão na base 

desta conquista do nosso querido pastor. 

Louvado seja Deus 

 

SAUDADES DE NOSSA QUERIDA MARIA 

DE LOURDES -  Nesta manhã de Ramos, 

eleva-se do fundo de nossa alma um canto de 

louvor e gratidão a Deus pela vida de nossa 

querida irmã D. Maria de Lourdes da Silva, que 

foi levada aos céus no ultimo dia 14 de março 

próximo passado.  Sua presença acolhedora e 

amorosa está indelevelmente marcada na alma 

de nossa comunidade.  Aos familiares de D. 

Maria de Lourdes, o abraço amigo e irmão da 

Igreja Cristã de Ipanema.  O poema memória de 

Carlos Drummond é nossa homenagem a esta 

serva do Deus bendito em cuja vida o amor 

serviço de Jesus se manifestou de maneira 

silenciosa e profunda.  Amar o perdido Deixa 

confundido Este coração / Nada pode o olvido 

Contra o sem sentido Apelo do Não / As coisas 

tangíveis Tornam-se visíveis À palma da mão. / 

Mas as coisas findas Muito mais que lindas, 

Essas ficarão.  

 

CONCERTO DA PAIXÃO – 2010 – A 

Sociedade de Cultura Musical – SCM – convida 

para a audição coral a ser realizada amanhã, às 

20:00h, na Christ Church, rua Real Grandeza, 

99, Botafogo, com entrada franca. 

                           

ENCONTRO ECUMÊNICO DA ICI -  A 

partir desta semana os preparativos para o 

próximo encontro ecumênico da ICI  começam 

a ganhar contorno. Está agendada uma reunião 

dos pastores da ICI com os ministros da Igreja 

Presbiteriana de Vila Isabel para definição de 

tema e programação do encontro. Definido, por 

enquanto, apenas o local e a data: Guapimirim, 

entre os dias 18 e 20 de junho.  Nos próximos 

Notas Importantes  mais detalhes.        

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

29: Elizabete Gonçalves Vieira, Simone de 

Macedo Amaral;  dia 30: Felipe Sprito Diniz 

Kovach; dia 01/04: Miriam Teixeira 

Guimarães, Wanda Ultra, Heloisa de Moura 

Figueiredo; dia 02:  Elizabeth Simões 

Dannemann, Martha Martins de Castro 

Andrade; dia 03: Lorena Soárez Marcondes de 

Moura, Ricardo Sarmento Costa.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

a todos estenda as suas bênçãos.     

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não se 

esqueça de trazer os alimentos para a cesta 

básica. Todos os itens estão sendo necessários. 

Arroz, feijão, açúcar, macarrão, fubá, aveia, pó 

de café, sardinha ou atum, óleo, biscoitos.  

Lembramos que as cestas são entregues sempre 

no 2º sábado do mês. 

 

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.   

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Marcelo e Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Mariana e Elieze 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: 

às 10:30h e 19:00h.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


