
NOTAS IMPORTANTES 

 
ELE NOS CHAMA PELO NOME - Estas imagens, 

do rebanho e do pastor, devem ser corrigidas para 

poderem significar o que realmente se passa em nossa 
relação com Deus e com a vida, através do Cristo. 

“Rebanho” nos faz pensar numa coletividade 

anônima, obediente e uniforme. Por isso o evangelho 

faz questão de precisar que o pastor a que está se 
referindo conhece cada ovelha e que, reciprocamente, 

suas ovelhas o conhecem (versículo 3). Os versículos 

14 e 15 (fora da leitura) nos fazem saber que este 

conhecimento mútuo está calcado no que existe entre 
o Pai e o Filho. Estamos, assim, em participação com 

a Unidade do Deus Pai, Filho, Espírito. Lembremos 

que, na Bíblia, o verbo “conhecer” significa muito 

mais do que isto quer dizer em nossas línguas atuais: 
é a palavra usada para nomear até mesmo o ato 

conjugal. Portanto, quando falamos em “Igreja”, 

devemos evitar pensar em “massa”, “multidão”, e até 

mesmo, no limite, em “povo” - se tomamos povo 
como uma coletividade indistinta. “Igreja” significa, 

antes de qualquer coisa, convocação; significa o 

apelo dirigido a cada um que é chamado “por seu 

nome”. À primeira vista, as ovelhas todas se parecem. 
Mas isto não é o que acontece com os crentes. Daí, a 

necessidade de sermos muito tolerantes com respeito 

aos vários modos de crer e de se comportar. Nossa 

unidade, para ser verdadeira, deve se conjugar com as 
diversidades. Isto já vale para o casal humano, coisa 

que não é nada fácil. Não é por outro motivo que 

Paulo tem necessidade de explicar isto longamente, 

gastando um capítulo inteiro de sua primeira carta aos 
Coríntios: o capítulo 12. Uma última observação: o 

que nos faz existir é justamente que o Cristo nos 
chama, pelo nome, a cada um de nós. 
{comentário ao texto de João 10, feito pelo 
teólogo Marcel Domergue} 
 

ALMOÇO EM BENEFÍCIO DO CREI – No dia 

29 teremos um grande almoço aqui na ICI.  Adquira 

seu convite. 
 

CLASSE PAUL TILLICH - Amanhã é dia de classe 

Paul Tillich, às 18:30h. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO DAS MULHERES DA 

ICI – A reunião de oração desta  próxima quarta-feira 

será na residência de Cristyane Nunes Lima Duque 
Estrada. Rua Bartolomeu Mitre, 72 apto 202 – 

Leblon.  O horário: 15:00h.  Todos são convidados. 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO: Mariana (filha de George 
e Ângela), presbítero Arthur Carijó, Rita (irmã de 

Eni), José Ricardo (filho do casal Jether/Lucilia), 

Rosa Dulce (mãe da Cristina), Tereza Cristina Sodré 

Regis (amiga da Eula), Maria de Lourdes Rios, Irma 
Coutinho (amigas de Ana Mara Miguez).  Ana 

Cláudia Marques (filha da Nancy), Sra. Zina 

Guarabyra.  Reserve um momento do seu dia para 

interceder por nossos irmãos e irmãs. 

 

 

 

 

 

ENCONTRO DA ICI NO HOTEL SÃO MORITZ 

– O encontro anual da ICI no Hotel São Moritz. será 

entre os dias 3 e 5 de junho. Eis os valores: Inscrição: 
R$ 10,00; R$ 400,00 o adulto no quarto single (01 

pessoa sozinha no quarto); 300,00 cada adulto no 

quarto duplo (02 adultos no quarto); R$ 280,00 cada 

adulto no quarto triplo (03 adultos no quarto); R$ 
200,00 cada adulto no quarto quádruplo ou quíntuplo; 

* Cortesia de 02 (duas) crianças até 12 anos no quarto 

com dois adultos pagantes. * Pagamento em 03 vezes 

iguais * Inclui pensão completa e festa junina.  Se 
houver interesse alugaremos um micro-ônibus. 

Portanto se quiser ir no ônibus coloque esta opção. 

Solicitamos que entreguem os cheques pré-datados 

no ato da inscrição que estão sendo feitas com os 
diáconos de plantão. O tema do encontro: Onde está 

Deus? Onde estamos nós?  Questões fundamentais 

quando o sofrimento nos visita.  

 
ESPAÇO CREI: Lembrando que os itens do CREI 

são prioridade, estejamos atentos às necessidades do 

momento.  Lembremo-nos que através deles, por 

exemplo, conseguimos diminuir de modo bastante 
significativo o déficit financeiro do ano passado; 

entre outras medidas obviamente. Os itens que mais 

estamos precisando no momento são: papel higiênico, 

sabão em pó (o mais em conta), sabão pastoso, sacos 
de lixo preto resistente (100 litros), Bombril, esponja, 

cloro ou água sanitária, panos de prato e sacos para 

limpeza. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Dimas Ribeiro da Costa, Maria Helma Hamacher; dia 

16: Aline Siqueira Silva; dia 20: Cecília Temke, 

Maria Aparecida Lima Campos, Bruna Stutz, Maria 
da Penha Pontechelle Marques; dia 21: Miguel Costa 

Van Hombeeck, Rafael Caldana da Silveira.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 
 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Atos 7.55-60, Salmo 31.1-

5, 15-16; 1 Pedro 2.2-10, João 14.1-14. 
 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Marcelo e Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Rute. 
 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

desligue o celular antes mesmo de entrar no templo e 

evite ficar conversando durante o prelúdio cujo 
momento é de reflexão e preparo para o culto. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem sempre aos 
domingos: às 10:30h e 19:00h. 

 


