
NOTAS IMPORTANTES 
 

CICLO PASCAL 

Quaresma 
 

No ciclo da páscoa somos convidados a reviver a caminhada pascal do Senhor Jesus. A força do seu Espírito nos 

enche de alegria para cantarmos a vitória enquanto ainda lutamos. O ciclo da páscoa engloba a quaresma, as festas pascais 

e o tempo pascal até pentecostes, inclusive. 

 O mais importante da Quaresma é a Páscoa: a festa central do cristianismo e o ponto alto do ano litúrgico. O 
tempo da quaresma nos introduz no ciclo pascal, cujo núcleo são as festas pascais que se prolongam nos cinqüenta dias do 

tempo pascal, concluindo com a festa de Pentecostes. Nos quarenta dias da Quaresma, recordamos os quarenta anos do 

povo no deserto e os quarenta dias em que Jesus fez a experiência de deserto, preparando-se para a sua missão. 

 Nesse tempo percorremos a caminhada pascal de Jesus e vamos recebendo a força e a alegria do seu Espírito 
para, filial e decididamente, optar sempre pela vontade do Pai e proclamar, com o dom de nossa vida aos irmãos, a vitória 

da vida, enquanto lutamos contra todas as formas de violência e de morte. 

 Mais do que simples preparação da Páscoa, a Quaresma constitui ensaio de vida nova no Espírito: tempo de 

deixar tudo o que é velho em nós, tempo de abrir-nos à Vida sempre nova que brota da Cruz, tempo de converter-nos ao 
projeto de Deus, ouvindo e acolhendo sua Palavra, que nos propõe buscar primeiro o Reino de Deus e sua justiça (cl. Mt 

6,33), retomando a opção fundamental de nossa fé feita em nosso batismo. Nesse período também não há o canto do 

Glória e do Aleluia, o que não significa tristeza, mas um concentrar de energias para o grande dia. 

 A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e vai até a manhã da quinta-feira santa. Cor litúrgica: roxo.  

(Manual do Culto da IPI e Revista Vida Pastoral) 

 

CASAMENTO – Gisele e Leonardo convidam a ICI para a celebração do seu casamento a realizar-se no próximo sábado, 

às 19:30h na Maison Joá, Estrada do Joá, 3000 – Barra da Tijuca.  Por favor, ligue e confirme sua presença até 2a. 

feira,  através do tel: 3378-8330. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO -   Rev. Edson  convoca o Conselho da ICI para sua primeira reunião ordinária do ano. 

Todos os presbíteros e presbíteras estão convocados. Na pauta, entre os outros assuntos, está a eleição da nova diretoria do 
Conselho. 

 

BANHEIROS DA ICI - Estão prontos os novos banheiros da ICI. Nossa querida arquiteta Mônica Sayão mais uma vez 

reservou parte do seu precioso tempo para, voluntariamente, desenhar o projeto  
de reforma e acompanhar todos os passos da execução.   Fiel escudeira de Mônica, nossa querida Pastora Leni manteve-se 

firme na supervisão e acompanhamento de todos os passos da obra. Louvado seja Deus por tão preciosas vidas! 

  

CRÔNICAS DO RUBEM ALVES -  Confira no site da ICI duas novas crônicas do teólogo Rubem Alves.  Numa delas 
Rubem enfrenta com poesia, coragem e amor a difícil questão da eutanásia.   www.igrejacristadeipnanema.org.br 

 

CLASSE PAUL TILLICH –  No próximo Notas Importantes divulgaremos o calendário semestral para as aulas de 

teologia, história da Igreja e Bíblia, ministradas às terças-feiras no templo. 
 

CORAL DA ICI -  Nosso maravilhoso coral retoma hoje os trabalhos. Que continue sendo uma bênção para a vida de 

nossa Igreja.  

 
NOSSAS ORAÇÕES - Oremos durante a semana por nossa querida Samira (internada no Hospital Panamericano) e José 

Vilella  (internado na Clínica São José).  Que Deus os ilumine e abençoe.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Marion Spiegel, Cely Moraes Bianchi;  dia 11: Anna Paula Florenzano de 
Almeida, Elizabeth Alexandra Vianna da Costa Leite.  A ICI parabeniza as aniversariantes e pede a Deus que lhes  

estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO  DOMINGO – Gênesis 12.1-4a, Salmo 121, Romanos 
4.1-5, 13-17, João 3.1-17. 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 

 

http://www.igrejacristadeipnanema.org.br/

