
NOTAS IMPORTANTES 
 

CORAL DA ICI 

 

Audição da Páscoa 

 

. Gordon Ayoung – Aleluia! Cristo é vivo! 

. Jean Tisserand – Ó filhos, vinde aqui cantar 

. John Stainer – Deus o mundo amou 

- O apelo do Crucificado 

- Pelo amor de Jesus 

. Bartolomäus Gesius – Já triunfante Reina 

. Jimmy Owens – Olhai além 

 

Solista – Elmo Mendes 

 

Organista – Antonio Henrique de Sousa 

 

Regência – Neli Ferreira Mures 

 

PÁSCOA – A Páscoa é o período de cinqüenta dias, ou sete semanas, começando com o Domingo de Páscoa na Ressurreição do Senhor. 

O Dia da Ascensão, quarenta dias após a Páscoa, é celebrado para afirmar o senhorio de Cristo em todo o tempo e lugar. O dia de 

Pentecostes marca o fim do Ciclo Pascal. Cor litúrgica: branco e ouro, exceto para o Dia de Pentecostes, quando se utiliza o vermelho. 

 

SIMPÓSIO DE TEOLOGIA - O depto de teologia da PUC-Rio está promovendo o I Simpósio Internacional de Teologia 

Contemporânea, sob o tema  Desafios e horizontes para a teologia  no diálogo com a cultura contemporânea : fé, ciência, 

transdiciplinaridade. O evento ocorrerá entre os dias  1 e 3 de abril.  O pastor Edson participará como painelista de uma das mesas do 

encontro  intitulada:  teologia, resiliência e pastoral. As outras mesas: teologia e física, teologia e cultura, teologia e ciências humanas, 

teologia e ciências da religião, Bíblia e ecologia.  Ainda há vagas para o simpósio. As inscrições podem ser feitas pelo site: 

teologiaedialogo.com.br.  

 

CESTA BÁSICA – No próximo domingo, dia 30 estaremos recebendo todos os itens da cesta básica que são os seguintes:  arroz, feijão, 

macarrão, pó de café, óleo, leite em pó, aveia e biscoitos.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 23: Gedra Maria Villaça; dia 27: Nina Bonan Reis Vernes; dia 29: Simone de Macedo 

Amaral, Elizabete Gonçalves Vieira.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Seguem a todo vapor nossos estudos no credo niceno-constantinopolitano. Na próxima terça-feira duas 

palavras ocuparão  nossa reflexão:  Pai Todopoderoso.  Os encontros temáticos de abril já estão confirmados. Lembram-se? Dia  01: Os 

papéis masculino e feminino no mundo contemporâneo; dia 08: A atualidade do velho dilema culpa/responsabilidade; dia 15: O ser 

humano estressado: para onde vamos?; dia 22: O amor em tempos de ódio; dia 29: As novas faces da fé. As reuniões começa m sempre 

às 18:30h. Participe!  

 

DIACONIA DA ICI  - A junta diaconal da Igreja está convocada para reunir-se no  próximo domingo, dia 30, às 17:30h.  Na pauta, 

entre outros assuntos,  a eleição da nova diretoria e o planejamento para o ano de 2008. 

 

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 duas  mulheres:  

Wania  Dias Carvalho e Lenita Moraes. As inscrições podem ser feitas com Wania e Rute no culto da noite e já estamos recebendo a 1a. 

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 –  Os convites para o churrasco em benefício das bolsas do 

Encontro encontram-se a venda no culto da noite, com Antonio.  Data: 12 de abril, a partir das 13:00h na residência da Cely, rua 

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

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Heloisa; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Márcia; noite: Liliane e Paulo Edson. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA  DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 2.14a, 22-32, Salmo 16, 1 Pedro 1.3-9, João 

20.19-31. 

 

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 


