
NOTAS IMPORTANTES 
 

SANTÍSSIMA TRINDADE 

O DEUS DE AMOR 

 

O tempo pascal pôs-nos diante dos olhos a 

unidade da obra do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Cristo veio cumprir a obra 

do Pai e nos deu seu Espírito, para que 

ficássemos nele e mantivéssemos o que ele 

fundou, renovando-o constantemente, nesse 

mesmo Espírito. Assim, a festa de hoje vem 

completar o tempo pascal, como uma 

espécie de síntese. Síntese não intelectual 

(isso seria como a história, atribuída a santo 

Agostinho, da criança que queria colocar o 

mar num pequeno poço na areia), mas 

“misterial”, isto é, celebrando a nossa 

participação na obra das pessoas divinas. Se 

a oração do dia, hoje, implora pela 

perseverança na verdadeira fé, não visa à fé 

meramente dogmática, mas à adesão ao 

mistério que se apresenta no Pai, no Filho e 

no Espírito Santo. O cristão se caracteriza 

por não conhecer outro Deus exceto aquele 

que é o Pai de Jesus Cristo e doador do 

Espírito que animou Jesus e os seus, 

presente e atuante nas três “pessoas” que 

constituem sua realidade divina, o 

“acontecer de Deus” em nossa vida, na 

história e no universo. 54 Vida Pastoral – 

maio-junho 2011 – ano 52 – n. 278.  Cor 

litúrgica: branco.  

 

CORAL DA UERJ – É com alegria e 

gratidão que recebemos, no culto da noite, a 

visita do coral Altivoz da UERJ. Benditas 

sejam essas lindas vozes que nos encantam 

neste domingo da Trindade.  

 

ALUNOS E ALUNAS DO SEMINÁRIO 

BATISTA - Um grupo de alunos e alunas 

do quinto período de teologia do Seminário 

Batista do Sul, nos alegra o coração com 

sua presença na manhã deste domingo. O 

grupo participará de todos os momentos da 

celebração, incluindo a mensagem, que será 

trazida aos nossos corações pela jovem 

teóloga Carolina Bezerra de Souza. Que 

Deus ilumine e abençoe ricamente nossos 

futuros teólogos e teólogas! 

 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã é 

dia de classe Paul Tillich, a partir das 

18:30h. Em pauta, um resumo de nosso 

primeiro semestre e a apresentação do 

programa para o mês de julho. Não perca! 

 

SEMINÁRIO GÊNERO E RELIGIÕES 

– No dia 29 de junho, ultima quarta-feira do 

mês, às 18h, na Universidade Candido 

Mendes, no centro da cidade, estamos 

convidados a participar de um seminário 

sobre o tem gênero e religiões, com a 

abordagem dos seguintes temas: sexo, 

gênero e diferença no caminho da igreja; 

religiões e diversidade sexual; 

espiritualidade no feminino e gênero e 

religiões: bloqueios e desafios.  

 

ICI NO RECREIO - Nossos queridos 

Ângela e George nos convidam para um 

culto de ação de graças pela recuperação da 

saúde de sua filha, a pequena Mariana. Será 

no dia 08 de julho, segunda sexta-feira de 

julho, no salão de festas do prédio onde 

residem, no Recreio dos Bandeirantes.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Laila Rocha Grimaldi Rizzo; dia 20: 

Rev. Edson Fernando de Almeida; dia 21: 

Miriam Rodrigues Pereira Roxo; dia 23: 

Christovam de Oliveira Araújo Filho; dia 

24: Joana Grottera; dia 25: Mariana 

Henrique Gomes Pinto, Casimira Fernandes 

da Silva. A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS  DO PRÓXIMO 

DOMINGO – Gênesis 22.1-14, Salmo 13, 

Romanos 6.12-23, Mateus 10.40.42. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Eliezer. 

 

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. 


