
NOTAS IMPORTANTES 

 
DOMINGO DE RAMOS – 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 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. Além do Domingo de 

Ramos e da Paixão, inclui outros dois dias importantes: a Quinta-feira  da Ceia do Senhor e a Sexta-feira da Paixão. Cor 
litúrgica: vermelho. (Manual do culto da IPI). 

 

HOJE – Logo após o culto da manhã, reunião com os professores da escola dominical para avaliação e planejamento das 

atividades para o próximo biênio. 
 

CLASSE PAUL TILLICH – Na próxima terça-feira, às 18:30h, a expressão Deus pai todo poderoso do Credo Niceno-

constantinopolitano, será alvo da reflexão dos participantes da classe Paul Tillich. O texto de Jacy Maraschin com 

comentários a respeito deste pequeno fragmento do credo, está disponível com a diaconisa  Wânia.  
 

PÁSCOA DO SENHOR – No próximo domingo chega ao fim o período quaresmal com a grande celebração da 

ressurreição de nosso Senhor. Trata-se da principal data da fé cristã. Será dia de festa e luz. Prepare o seu coração 

 
ASSEMBLÉIA DA ICI -  O conselho da ICI, em sua ultima reunião, resolveu convocar a assembléia da Igreja para 

reunir-se ordinária e extraordinariamente no primeiro domingo de maio.  Na pauta da assembléia ordinária, a prestação de 

contas da tesouraria e relatório pastoral; na extraordinária, a eleição do novo conselho da ICI.  

 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA - O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (CONIC) vai 

encaminhar pedido à Conferência dos Bispos brasileiros (CNBB) para que a Campanha da Fraternidade de 2010 seja 

ecumênica, em homenagem ao centenário do Congresso de Edimburgo, que deu extraordinário impulso ao movimento 

ecumênico contemporâneo. 
 

DIACONIA DA ICI  - A junta diaconal da Igreja está convocada para reunir-se no primeiro domingo de abril, dia  30,  às 

17:30h.  Na pauta, entre outros assuntos,  a eleição da nova diretoria e os planejamento para o biênio. 

 
ENCONTRO EM SÃO MORITZ -  Está dada a largada para o grande encontro da ICI no Hotel São Moritz, entre os 

dias 30 de maio e 01 de junho.  O tema:  A Igreja frente ao desamparo no mundo contemporâneo.  Na coordenação 

geral do encontro um trio de mulheres:  Wania  Dias Carvalho, Lenita Moraes,  e Luciana Mano. As inscrições já estão 

abertas, já sendo possível o pagamento da primeira parcela.  Os preços: Inscrição: R$ 10,00; Quarto single: R$ 275,00, 
quarto duplo: R$ 195,00 por pessoa;  quarto triplo: R$ 180,00 por pessoa; quarto quádruplo e quíntuplo: R$ 170,00 por 

pessoa.  Crianças até 5 anos: grátis, de 6-11 anos: R$ 95,00. Pagamento em 3 vezes iguais. Estamos providenciando 

condução para quem quiser.  Maiores informações nos próximos boletins. 

 
CHURRASCO EM BENEFÍCIO DAS BOLSAS DO ENCONTRO –  A partir de hoje no culto da noite estaremos 

vendendo os convites para o churrasco a ser realizado no dia 12 de abril, a partir das 13:00h na residência da Cely, rua 

Henrique Cavaleiro, 23 – São Conrado.  O preço é R$ 15,00 fora as bebidas. Os convites deverão ser apresentados na 

portaria. 
 

ANIVERSÁRIO DOS PASTORES –  Logo após o culto desta noite, estamos convidados a partir um delicioso bolo em 

comemoração ao aniversário de nossa pastora Leni e dos pastores Leonardo e Pedro.  

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17: Leni Maria Hoeschl de Gusmão; dia 21: Sergio Luiz Hoeflich, Zenon 

Juvenal Bertola Oliveira; dia 22: Julio César Mures Esteves Lopes.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que a todos estenda as suas bênçãos. 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Aline; noite: Mariana e Marcelo;  Próximo domingo: manhã: Heloisa; noite: 

Liliane e Paulo Edson. 

 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO: Atos 10.34-43 ou Jeremias 31.1-6; Salmo 

118.1-2, 14-24; Colossenses 3.1-4 ou Atos 10.34-43, João 20.1-18 ou Mateus 28.1-10. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: ocorrem sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h 


