
NOTAS IMPORTANTES 
 

TEMPO DA PÁSCOA – A Páscoa é o período de cinqüenta dias, ou sete semanas, começando 

com o Domingo de Páscoa na Ressurreição do Senhor. Todos os dias sejam celebrados com 

alegria, como se fosse um só dia de festa. A primeira semana da páscoa é mais festiva. Nela 

contemplamos o despertar da fé e o testemunho que as discípulas e os discípulos deram do 

Ressuscitado. No sétimo domingo, celebramos a Ascensão do Senhor que é celebrado para 

afirmar o senhorio de Cristo em todo o tempo e lugar. No último domingo, domingo de 

Pentecostes, bendizemos ao Senhor pelo Espírito Santo, o dom maior da Páscoa de Jesus.  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.  

 

EMOÇÃO COM LYSÂNEAS - Plenificado de força e coragem ficou o coração de quem 

participou do lançamento do livro Perfis parlamentares: Lysâneas Maciel, ocorrido no dia 

primeiro de abril, na assembléia legislativa do Rio de Janeiro.  Os testemunhos sobre a pessoa e 

obra de nosso profeta Lysâneas foram comoventes. Ao final, um áudio com o ultimo discurso de 

Lysâneas na Câmara dos Deputados, antes da cassação, trouxe lágrimas e reascendeu a utopia 

de vencermos o medo, a paralisia e a indiferença tão próprias do nosso tempo. 

 

CORO DA ICI - A nossa gratidão a Deus pela belíssima apresentação do coral da ICI no 

ultimo domingo, quando fomos mergulhados no drama da paixão de Jesus, conforme a peça A 

Crucifixão. 

 

ICI NO VIDIGAL - Estão sendo dados os primeiros passos com vistas ao início de um 

trabalho da Igreja Cristã de Ipanema no morro do Vidigal. A base das atividades será a casa da 

nossa irmã Tereza Maria da Conceição Nascimento. Em um primeiro momento, teremos 

reuniões de oração quinzenais, por meio das quais, sorveremos as demandas principais da 

vizinhança no entorno da casa da Tereza. Em um segundo momento, formularemos estratégias 

de atuação sempre na perspectiva da troca solidária: dar e receber. Aprender com aqueles 

irmãos e irmãs e levar algo que tenha a ver com sua busca pela dignidade, a justiça e a  paz.  

Queremos ressurgir com aquela comunidade! Paz com Páscoa, aleluia! 

 

ATENDIMENTO PASTORAL - Às quartas-feiras, pela manhã e à tarde,  o Pastor Edson 

presta atendimento pastoral aqui na ICI. É só ligar para a secretária Rute e agendar um horário.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 13: Hugo Hamacher Silva; dia 14: Antonio 

Joaquim Fernandes; dia 17: Filippo Zenon Bertola Oliveira; dia 18: Mônica Braga de Jardim 

Sayão, Vicente Roxo Mundim. 

 

SÃO MORITZ – Os preços para o  Encontro no Hotel São Moritz que acontecerá entre os dias 

29-31 de maio são os seguintes:  Apto - Single (sozinho) R$260,00; Apto Duplo, Triplo ou 

Quádruplo R$220,00,  por pessoa; crianças de 5 a 11 anos R$ 100,00; a partir de 12 anos preço 

normal. As inscrições estão sendo feitas com os diáconos de plantão.   Esse valor será acrescido 

da taxa de inscrição no valor de R$ 10,00.  O tema do Encontro será: “Como viver Deus num 

mundo tão materialista?”  

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 4.32-35, 

Salmo 133, 1 João 1.1-2.2, João 20.19-31. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Kitty e Ary; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

Às 10:30h e 19:00h 


