NOTAS IMPORTANTES
QUEM É JESUS CRISTO PARA NÓS HOJE? - A
verdade é que não é Jesus como historicamente
conhecido, mas Jesus como espiritualmente surgido
dentro dos homens que é significante para nosso
tempo. Não o Jesus histórico, mas o espírito que
dele provém, e que no espírito dos homens se
renova para renovar sua influência. O Jesus eterno
só poderá ser entendido por meio de contato com o
Seu espírito que ainda está operando no mundo. À
medida que temos o espírito de Jesus, temos o
verdadeiro conhecimento de Jesus. Como uma
personalidade histórica concreta, Jesus permanece
um estranho para o nosso tempo, mas Seu espírito
que está oculto em suas obras, é conhecido na
simplicidade, e Sua influência é direta. O Seu
Espírito ergue o fiel que ousa encontrar seus
desafios, e não fica rodopiando na revolta e na
insignificância. Esse torna-se livre, de maneira que
possa ser em seu próprio mundo e em seu próprio
tempo, um simples canal do poder de Jesus... Ele se
nos achega como um desconhecido, sem um nome,
como antes, ao lado do lago, quando Ele chegou
junto àqueles homens que não o conheciam. Ele
fala a mesma palavra a nós: Siga-me! e nos
estabelece as tarefas que tem de cumprir para o
nosso tempo. Ele ordena. E para aqueles que o
obedecem, quer sejamos simples ou sábios, Ele
revelará a si mesmo nas obras, nos conflitos, nos
sofrimentos que nós passaremos em sua
companhia, e como um mistério inefável, eles
aprenderão em suas próprias experiências quem
Ele é. {Albert Schweitzer}
ASSEMBLÉIA DA ICI - O Rev. Edson convoca a
Assembleia da Igreja Cristã de Ipanema para
reunir-se extraordinariamente hoje, com vistas à
eleição da nova junta diaconal. A posse do novo
diaconato já está agendada para o próximo
domingo no culto da noite.
ICI EM AÇÃO – Na ultima quarta-feira nossos
pastores Revs. Jonas Rezende e Edson Fernando
participaram como preletores do I Seminário
Pax Rocinha que teve como tema: Pacificação,
transformação e preservação: um desafio de
todos. A iniciativa foi da Unidade de Policia
Pacificadora da Rocinha e contou com a
presença do secretário de segurança publica
Mariano Beltrane, do teólogo Leonardo Boff, do
frei Vitorio Mazzuco e do Rev. Luiz Longuini.
ATENÇÃO PARA OS DETALHES DO ENCONTRO
EM SÃO MORITZ – Data: 7, 8 e 9 de junho. As

inscrições podem ser feitas com um dos
diáconos de plantão. Inscrição: R$ 30.00 - R$
420,00 – 1 adulto no quarto de solteiro; R$
320,00 – cada adulto no quarto duplo (2 adultos
no mesmo quarto); R$ 290,00 cada adulto no
quarto triplo (3 adultos no mesmo quarto); R$
220,00 – cada adulto no quarto quádruplo ou
quíntuplo. * Cortesia de duas crianças até 12
anos no quarto com dois adultos pagantes. Caso
haja uma terceira criança de 6 a 12 anos ela irá
pagar R$ 110,00. A inscrição deverá ser paga
separadamente. O pagamento também poderá
ser efetuado diretamente na conta do hotel:
Hotel São Moritz: Banco Itaú – Ag. 8582, c/c:
13584-7, CNPJ: 33.196.197.0001/35. Enviar o
comprovante
com
seu
nome
para
eventos@saomoritz.com.br ou então ligar para
2239-4445 confirmando o depósito. O pacote
inclui pensão completa (café da manhã, almoço
e jantar). Contratamos um micro-ônibus e
restam poucos lugares. O preço é R$ 65,00.
Solicitamos que efetuem o restante do
pagamento do hotel e o pagamento do ônibus
até dia 2 de junho.
VIDIGAL – Nesta manhã o pastor Leonardo
encontra-se em nossa Congregação no Vidigal
celebrando o Pentecostes. O grupo reúne-se
quinzenalmente na casa da irmã Lindomar, no
ponto mais alto daquela comunidade. Se você
tem interesse em conhecer o trabalho,
comunique-se hoje mesmo com um dos
diáconos de plantão. Na celebração de hoje
estará presente também o seminarista Roberval,
primeiro anista do Seminário Batista do Sul.
CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é dia de classe
Paul Tillich. Continuamos o estudo do livro “Deus
à procura do homem”, do teólogo e filósofo
Abraham Heschel. às 18:30h pontualmente.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Bruna
Stutz, Maria Aparecida Lima Campos, Cecilia
Temke; dia 21: Miguel Costa Van Hombeeck, Rafael
Caldana da Silveira; dia 22: Marina Maciel Soares
da Silva; dia 24: Patrícia Baia Vidal, Sana Maria
Fidelis Rezende, Elizete Pires dos Santos; dia 25:
Maria Cristina Vianna Motta. A ICI parabeniza os
aniversariantes e pede que Deus a todos abençoe.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite:
José Alouysio; Próximo domingo: manhã: Celso;
noite: Dimas.

