
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. 

 

SERGIO DUARTE - Nosso querido Sergio Duarte trará a mensagem divina ao nosso 

coração nesta manhã.  Carinhosamente atendeu ao pedido do Pr Edson para ocupar o 

púlpito neste ultimo domingo do mês de maio. Que Deus o abençoe ricamente e o 

ilumine.  

 

HOJE NÃO HAVERÁ CULTO DA NOITE – Em virtude do Encontro no Hotel São 

Moritz suspenderemos o culto da noite. Que Deus traga a todos os participantes sob sua 

proteção.  

 

ICI EM AÇÃO - Na ultima terça-feira nosso Pastor Leonardo Amorim trouxe uma 

mensagem ao coração da Paróquia N. S. de Copacabana, por ocasião das celebrações 

referentes à semana da unidade dos cristãos.  Ontem, nossa Pastora Leni representou a 

ICI no encerramento da semana da unidade em grande celebração ocorrida na mesma 

Paróquia, com a presença de líderes de diferentes Igrejas cristãs do Rio de Janeiro.  

 

GRAVAÇÃO DOS SERMÕES – A partir do próximo domingo todos os sermões 

proferidos do púlpito da ICI serão gravados. Os equipamentos que possibilitarão esse 

recurso já estão sendo instalados.  A idéia é criarmos a possibilidade de socializar as 

nossas reflexões com amigos e amigas impedidos, de alguma forma, de estarem 

conosco nos cultos.  Maiores detalhes, no boletim do próximo domingo.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 01: Solange da Silva e Sousa, Antonio 

Carlos Silva; dia 02: Lenise Duarte Mena Barreto; dia 03: Bernardo Amaral Lopes.  A 

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

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 

6.1-8, Salmo 29, Romanos 8.12-17, João 3.1-17.   

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: Próximo domingo: manhã: Teresa e Izabel; noite: 

Wania. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por favor, desligue o celular antes mesmo de 

entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM  SEMPRE AOS DOMINGOS: 

 às 10:30h e 19:00h 


