
NOTAS IMPORTANTES 
 

QUARESMA 

 
No ciclo da Páscoa somos convidados a reviver a caminhada pascal do Senhor Jesus. A força do 

seu Espírito nos enche de alegria para cantarmos a vitória enquanto ainda lutamos. O ciclo da Páscoa 

engloba a quaresma, as festas pascais e o tempo pascal até pentecostes, inclusive. 

 O mais importante da Quaresma é a Páscoa: a festa central do cristianismo e o ponto alto do ano 

litúrgico. O tempo da quaresma nos introduz no ciclo pascal, cujo núcleo são as festas pascais que se 

prolongam nos cinqüenta dias do tempo pascal, concluindo com a festa de Pentecostes. Nos quarenta dias 

da Quaresma, recordamos os quarenta anos do povo no deserto e os quarenta dias em que Jesus fez a 

experiência de deserto, preparando-se para a sua missão. 

 Nesse tempo percorremos a caminhada pascal de Jesus e vamos recebendo a força e a alegria do 

seu Espírito para, filial e decididamente, optar sempre pela vontade do Pai e proclamar, com o dom de 

nossa vida aos irmãos, a vitória da vida, enquanto lutamos contra todas as formas de violência e de morte. 

 Mais do que simples preparação da Páscoa, a Quaresma constitui ensaio de vida nova no 

Espírito: tempo de deixar tudo o que é velho em nós, tempo de abrir-nos à Vida sempre nova que brota da 

Cruz, tempo de converter-nos ao projeto de Deus, ouvindo e acolhendo sua Palavra, que nos propõe 

buscar primeiro o Reino de Deus e sua justiça (cl. Mt 6,33), retomando a opção fundamental de nossa fé 

feita em nosso batismo. Nesse período também não há o canto do Glória e do Aleluia, o que não significa 

tristeza, mas um concentrar de energias para o grande dia. 

 A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e vai até a manhã da quinta-feira santa. Cor 

litúrgica: roxo.  (Manual do Culto da IPI)  

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA – dia 05: Herta Spiegel.  A ICI parabeniza a D. Herta por mais um 

ano de vida e pede a Deus que lhe estenda as suas bênçãos. 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CREI – A Presidente Lucília Ramalho convoca os 

membros da Assembléia do CREI para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada hoje  após o culto da 

manhã. A Assembléia tem como objetivo a leitura de Relatórios da Diretoria e Tesouraria. 

 

SAUDADES DE JOSÉ VILLELA – Há um ano partiu José Beltrão Villela, para o encontro com o Deus 

de misericórdia e amor.   O companheiro de nossa querida Zillah Simões , deixou uma imensa saudade no 

coração de todos e todas com quem conviveu. Solidariedade foi o traço marcante desta vida que jamais se 

furtou a um gesto de amor.  Um dos acontecimentos marcantes da vida de José foi participar da segunda 

guerra mundial, como voluntário, chegando a comandar um pelotão.  No exercício da advocacia ajudou 

inúmeras pessoas, com sua inteligência e sensibilidade.  Bendito Deus, aceita nossa gratidão por vida tão 

preciosa!  

 

CONGREGAÇÃO EM PETRÓPOLIS -  Na manhã deste domingo reúne-se nossa Congregação em 

Petrópolis para momentos de louvor e comunhão. Será a primeira celebração litúrgica dirigida pelo Pastor 

Leonardo Amorim. Que o serviço amoroso continue sendo cada vez mais a marca desta filha amada da 

Igreja Cristã de Ipanema.  

 

TEXTOS INTERESSANTES - Confira no sítio da ICI (www.igrejacristadeipanema.org.br)  o 

interessante texto do fisico Marcelo Gleisler, descrevendo o embate entre ciência e religião, a partir do 

bicentenário do nascimento de Charles Darwin.  Confira também o texto É urgente rever os fundamentos, 

no qual Leonardo Boff nos oferece  uma análise mais profunda da crise econômica mundial, propondo 

novos fundamentos para um paradigma civilizatório que nos traga vida e esperança.  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 17.1-7, 15-16, 

Salmo 22.23-31, Romanos 4.13-25, Marcos 8.31-38. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; noite: Liliane; Próximo domingo: manhã: Eliezer e 

Mariana; noite: Mariana e Marcelo. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por favor desligue o celular antes de entrar no templo. 

 

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

http://www.igrejacristadeipanema.org.br/

