
NOTAS IMPORTANTES 

 
PENTECOSTES – No Pentecostes, coroa do Ciclo da Páscoa, todos nascemos e 

renascemos continuamente. Nascemos para a vida no Espírito e renascemos para o 

projeto de Deus, procurando falar a linguagem do Espírito para o mundo de hoje. 

Bebendo o mesmo Espírito que foi a base da ação e da Palavra de Jesus, a comunidade 

cristã provoca o julgamento de Deus (evangelho). Reunida pelo Espírito de Jesus, torna-

se a epifania de Deus, proclamando suas maravilhas, levando o projeto de Deus a todos 

os povos. Forma o corpo de Cristo e bebe do único Espírito. Por isso, na comunidade 

cristã, cada pessoa é um dom do Espírito para formar a comunidade. Ninguém possui 

plenamente o Espírito e ninguém está privado dele. Na união de todos é que se forma o 

corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. (Revista Vida Pastoral) Cor litúrgica: 

vermelho. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Estamos arrecadando os alimentos para a cesta básica 

para a entrega no dia 9.  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.   

 

RENDIMENTO DO BAZAR – O bazar de artigos infantis que este ano foi 

direcionado às mães do CREI teve um bom rendimento: R$ 1.114,00.  Agradecemos a 

todos que colaboraram para este sucesso. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A reunião de oração da próxima quarta-feira será na 

residência da Yolanda Magalhães San Roman, rua Bulhões de Carvalho, 387 apto 602 – 

Copacabana.  Participem! 

 

OBJETOS ESQUECIDOS NO HOTEL SÃO MORITZ – Foram esquecidos um 

cobertor de criança no quarto 106, uma blusa no quarto G4, além de um tênis e um 

chinelo em quarto não identificado.  Favor procurar na secretaria da ICI. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Márcia Costa Gomes, Wanda Berbat 

Marçal; dia 28: Mariana Vianna Rosalba Tupinambá; dia 29: Maria Eduarda Oliveira 

de Carvalho; dia 30: Rev. Luiz Longuini Neto, Lara Lima do Nascimento; dia 01.06: 

Antonio Carlos Silva, Solange da Silva e Sousa; dia 02: Lenise Duarte Mena Barreto.  

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

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

manhã: Lya; noite: Rute. 


