
NOTAS IMPORTANTES 

 

 

QUARESMA – A quaresma era, nos seus 

inícios, um tempo forte de preparação para 

o batismo. Na Quaresma, a pessoa que se 

tornaria cristã tinha a oportunidade de 

refletir mais e mais na nova vida que estava 

assumindo, assim como nas dificuldades 

que haveria de enfrentar para ser fiel ao 

evangelho no meio de um mundo pagão. 

Hoje a situação não é muito diferente para 

todos os que pretendem viver de modo 

cristão. Se no início, para celebrarem a sua 

fé, aconteceu aos cristãos terem de se 

esconder nos subterrâneos das catacumbas, 

atualmente podem celebrar o mais sagrado 

dos seus mistérios diante das câmeras 

bisbilhoteiras da televisão. Isso, porém, não 

quer dizer que tenha ficado fácil viver hoje 

de maneira autenticamente cristã. As 

tentações de reduzir o sentido  da vida ao 

bem-estar, ao consumismo fácil e até ao 

desperdício, as tentações dos ídolos do 

dinheiro e do mercado e os da religião 

milagreira, que põe a fé a serviço de 

interesses pessoais, estão fortemente 

presentes hoje, mais até do que no passado. 

Mais do que simples preparação para a 

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 Jesus e 

sua justiça, (cf. MT 6.33), retomando a 

opção fundamental de nossa fé feita em 

nosso batismo. Cor litúrgica: roxo (Revista 

Vida Pastoral e Manual do Culto da IPI) 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI - O 

Rev. Edson convoca o Conselho da ICI 

para reunir-se amanhã, segunda-feira, às 

20:00h, pontualmente.  

 

CONSELHO CONSULTIVO DO CREI 
-  A presidente Lucília Ramalho, convoca o 

Conselho consultivo do CREI para reunir-

se amanhã, às 18:00h, aqui na ICI.  

 

DIÁCONOS – Estamos necessitando de 

candidatos à diaconia da ICI, 

principalmente para o culto da noite.  

Aqueles que quiserem servir à comunidade 

com seu trabalho devem procurar um dos 

diáconos de plantão ou o pastor 

manifestando seu desejo. Hoje, às 17:30h, 

está convocada uma reunião com os 

pastores Edson e Leonardo e todos os 

diáconos atuais e aspirantes.  Traga suas 

idéias para discussão. 

 

ENCONTRO ANUAL DA ICI - Já temos 

data para o encontro da ICI neste primeiro 

semestre. Será entre os dias 18 e 20 de 

junho, na Pousada Casa Abel, na cidade de 

Araruama.. Coloque esta data em sua 

agenda. Os preparativos para o evento terão 

inicio já no mês de março. A idéia é 

fazermos um encontro em parceria com 

alguma Igreja irmã. Uma das possibilidades 

é a Igreja Presbiteriana de Vila Isabel. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

dia 22: Vera Cristina Telles Pinto; dia 23: 

João Pedro Martinez Pinheiro; dia 25: Rev. 

Alexandre Marques Cabral, Márcia Moreira 

Sodré; dia 27: Luiza Spiegel de Almeida, 

Carolina Grottera.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

 

ATENDIMENTO PASTORAL – Sempre 

às terças-feiras à tarde. Aqueles e aquelas 

que desejarem receber uma visita pastoral 

em sua residência, devem manifestar-se. O 

Pastor Edson tem reservado as segundas-

feiras à noite para visitação nos lares.  

 

NOSSAS ORAÇÕES por D. Maria de 

Lurdes Carvalho da Silva que continua 

internada no CTI do Hospital Copa D’Or.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel: noite: Mariana e Eliezer; Próximo 

domingo: manhã: Lya; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h. 


