
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

DOMINGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE – Facilmente fabricamos deuses para nós e facilmente nos 
submetemos a seus caprichos e seduções. Às vezes aceitamos pacificamente os ídolos que nos são impostos pela 

sociedade consumista e gananciosa, que favorece a vida de uns poucos, mas gera a morte de muitos. Por causa disso 

amargamos exploração, opressão e violência. O único Deus verdadeiro é Javé, o Deus que liberta para que todos 

tenham vida. Sua originalidade e unicidade consistem nisto: ser nosso parceiro fiel e libertador, ser nosso Pai, que nos 
dá o Reino em herança, adotando-nos como filhos e eliminando, pelo Espírito de Jesus, o medo que nos escraviza e 

aprisiona. Esse Deus se revela na prática da comunidade cristã que vai refazendo os gestos de Jesus, até que o mundo 

seja transformado e tudo se torne posse da Trindade.  (Revista Vida Pastoral). Cor litúrgica branco. 

 
VIGÍLIA ECUMÊNICA PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS – 05/06/2009 (CONIC) - Quando jovem, vivi em 

tempo de muitos preconceitos e discriminações religiosas. Desejei sempre uma Igreja livre, ecumênica, preocupada 

com a criança, com os mais necessitados de ajuda. O Bom Pastor me preparou e me tangeu para ela.  Muitos e muitos 

anos se passaram e o sonho de ver o povo de Deus reunido, sem cercas a separá-los, plenos de alegria num só louvor 
e oração, agitados pelo vento do Espírito, me foi dado presenciar. Obrigada Pai, por esse privilégio, após a longa 

caminhada da minha vida; a antevisão do que será o novo céu e a nova terra, o começo da realização da utopia de 

Jesus, onde só o verdadeiro amor prevalecerá. “Um só rebanho, um só Pastor! Deus tudo em todos. Amém. Pastora 

Leni Gusmão 

 

GRAVAÇAO DOS SERMÕES - No culto desta noite inauguraremos o equipamento de gravação dos sermões 

proferidos no púlpito da ICI. O Rev. Jonas estará conosco e sua mensagem será a primeira a ser gravada. Os sermões 

estarão disponíveis em CD. É só encomendar aos diáconos no final do culto. Brevemente serão postados no site da 
ICI.  Nosso agradecimento especial ao casal Alcyr Carvalho da Silva e Edna de Assis Carvalho pelo gesto carinhoso 

de doarem todos os equipamentos que tornam possível esse projeto.  Edna é filha do Sr. João Silva de Assis (in 

memoriam),  da Igreja Presbiteriana de Copacabana, cuja vida de serviço e amor foi e continuará sendo  uma 

inspiração para todos e todas que querem viver o evangelho pleno e libertador de Jesus. 
 

ICI –PETRÓPOLIS – o pastor Leonardo encontra-se em Petrópolis neste domingo. Toda a comunidade se 

organizará em mutirão para limpeza e acabamento da casinha construída pelo Projeto Fênix. Estamos prestes a 

inaugurar a nova casa da família do Deiverson (talvez já na próxima quinta-feira, dia 11). Damos graças a Deus por 
isso e agradecemos  a todos que auxiliaram na manutenção e continuidade do projeto. O culto da ICI – Petrópolis 

ocorrerá no dia 14 de junho. 

 

PROJETO ENCONTRO SOLIDÁRIO – CESTA BÁSICA – Estejamos atentos aos alimentos da cesta básica. 
Depois de um processo de renovação e o recebimento de novos assistidos, estamos com quatro famílias a mais sendo 

atendidas. Contamos com o apoio de todos.  Para compor a cesta deste mês estamos necessitando dos seguintes itens: 

arroz, feijão, fubá, macarrão e pó de café.   

 

DIVULGAÇÃO DO CREI – O Pastor Leonardo esteve apresentando o CREI  para a Faculdade de Publicidade 

CCAA, a convite da diaconisa Mariana  Meyer, professora daquela instituição. O intuito dos alunos é fazer um 

projeto publicitário para o CREI. Graças a Deus por isto. 

 
TEXTOS DA LITURGIA DE HOJE - Foram extraídos das liturgias do encontro em S.Moritz, ocorrido na ultima 

semana.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 11: Bruno Cabús Marchon; dia 13: Arthur Carrano de Moura Carijó.  
A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – 1 Samuel 15.34-16.13, Salmo 20, 2 

Corintios 5.6-10 (11-13) 14-17, Marcos 4.26-34. 
 

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

Rute. 

 
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 

 

 
 

 


