
NOTAS IMPORTANTES 
 
PENTECOSTES é a plenificação do mistério 

pascal: a comunhão com o Ressuscitado é 

completada, levada à plenitude, pelo dom do 

Espírito, que continua em nós a obra do Cristo e 

sua presença gloriosa. Pentecostes é a 

plenificação do mistério pascal: a comunhão 

com o Ressuscitado é completada, levada à 

plenitude, pelo dom do Espírito, que continua 

em nós a obra do Cristo e sua presença gloriosa. 

No antigo Israel, Pentecostes era uma festa 

agrícola (primícias da safra, no hemisfério 

setentrional). Mais tarde, foi da Lei no monte 

Sinai. Tornou-se uma das três grandes festas em 

que os judeus subiam em romaria a Jerusalém 

(as outras são Páscoa e Tabernáculos). Foi nessa 

festa que se deu a “explosão” do Espírito Santo, 

a força que levou os apóstolos a tomar a palavra 

relacionada com o êxodo, evento salvífico 

central da memória de Israel, no sentido de 

comemorar a proclamação e a proclamar, diante 

da multidão reunida de todos os cantos do 

judaísmo, o anúncio (“querigma”) de Jesus 

Cristo. Seria errado pensar que o Espírito 

tivesse sido dado naquele momento pela 

primeira vez. Deus envia sempre seu Espírito, e 

o evangelho (de João) nos ensina que Jesus 

comunicou de modo especial o Espírito no 

próprio dia da Páscoa O Espírito está sempre aí. 

Mas foi no dia de Pentecostes que essa realidade 

se manifestou ao mundo na forma do querigma 

cristão, aparecendo em forma de línguas e 

reparando a “confusão babilônica”. Vida 
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REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI – 

Amanhã, às 20:00h pontualmente, teremos a 

reunião do conselho da Igreja para a qual todos 

os presbíteros e presbíteras estão convocados.  

 

RENDIMENTO DO ALMOÇO DO CREI – 

Tivemos um rendimento líquido de R$ 

2.110,00. Aproveitamos a oportunidade para 

agradecer todos aqueles que ajudaram 

comprando os convites e também ajudando a 

Zildete no almoço que, a propósito, estava 

delicioso.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Nelusha Fuentes Ribeiro Silva de Araújo; dia 

13: Arthur Carrano de Moura Carijó; dia 15: 

Vera Gilda de Azevedo Araújo; dia 16: Pietro 

de Loester Bertola Gonçalves; dia 18: Tomaz 

Martinez Pinheiro.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

 

SEMINÁRIO GÊNERO E RELIGIÕES – No 

dia 29 de junho, ultima quarta-feira do mês, às 

18h, na Universidade Candido Mendes, no 

centro da cidade, estamos convidados a 

participar de um seminário sobre o tem gênero e 

religiões, com a abordagem dos seguintes 

temas: sexo, gênero e diferença no caminho da 

igreja; religiões e diversidade sexual; 

espiritualidade no feminino e gênero e 

religiões: bloqueios e desafios.  

 

ALUNOS E ALUNAS DO SEMINÁRIO 

BATISTA -  No próximo domingo, no culto da 

manhã, um grupo de alunos e alunas do 

seminário batista estará conosco no culto da 

manhã. O culto na ICI será a última atividade da 

disciplina Homilética, ministrada pelo prof. 

Edson neste primeiro semestre, no seminário 

batista do sul.  Uma aluna nos trará a mensagem 

bíblica, representando todo o grupo.  

 

 REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS 

MULHERES DA ICI – A reunião da próxima 

quarta-feira será na residência da Cristyane 

Lima Duque Estrada, Rua Bartolomeu Mitre, 72 

apto 202 – Leblon. Horário: 15:00h. 

 

ATENÇÃO JUVENTUDE DA ICI - No 

próximo sábado temos encontro marcado, às 

16h, na residência do Pastor Leonardo e Gisele.  

Aproveitando o final do período de gravidez do 

casal, os jovens estão convidados a levar um 

pacote de fraldas, saudando a chegada do 

pequeno Lucas. 

 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã é dia de 

classe Paul Tillich, às 18:30h.  Em pauta o 

último capítulo da obra: Deus, um guia para os 

perplexos.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 1.1-

2.4ª, Salmo 8, 2 Coríntios 13.11-13, Mateus 

28.16-20. 

 

ESQUECIDOS NO SÃO MORITZ – 

Encontram-se na secretaria da ICI alguns 

objetos que foram esquecidos por lá. Se deu 

falta de alguma coisa dirija-se à secretária da 

Igreja.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO 


