
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

REUNIÃO DO CONSELHO – O pastor Edson convoca o conselho da Igreja Cristã de Ipanema para 

reunir-se amanhã, dia 27 de abril, às 20:00h, pontualmente. Na pauta, entre outros assuntos, agendamento 

da assembléia ordinária da ICI para o mês de maio.  

 

NASCIMENTO – No ultimo dia 21, terça-feira, nasceu a pequena Manuela Henrique Gomes Pinto, 

filha dos nossos queridos diáconos Marcelo e Mariana.  A ICI abraça com ternura e muito amor a 

pequena Manuela e roga a Deus as mais ricas bênçãos sobre ela, seus pais, avós e todos os familiares. 

Que brilhe a luz de Manuela, trazendo esperança e vida neste mundo tão distante de Deus. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 27: Rev. Jonas Neves Rezende; dia 29: Fátima Maria 

Mendes Nogueira, Paulo Edson Alves de Souza Jr.; dia 01.05: Sergio Meirelles Pena, Beatriz de Macedo 

Zappa.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

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. Para quem quiser ir de “van” o preço é R$ 75,00 por pessoa.   O tema do Encontro será: “Como 

viver Deus num mundo tão materialista?”  

 

SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS (24 a 31 de maio) O tema desta Semana 

de Oração pela Unidade dos Cristãos inspira-se no capítulo 37 do profeta Ezequiel “unidos na tua mão” 

(37,17). Este gesto profético de aproximar dois feixes de madeira é a imagem da reunificação dos reinos 

do Norte e do Sul: “Aproxima os dois feixes de madeira, de modo a que formem uma vara só e fiquem 

unidos na tua mão” (Ez. 37,17). Deus conta com a ação do profeta para construir a unidade. Como 

cristãos, entrevemos nesta profecia uma prefiguração da vida nova, que Cristo nos oferece. Unindo os 

dois pedaços do madeiro da Cruz, Jesus reconcilia-nos com Deus e a Humanidade enche-se de uma nova 

esperança. Apesar das divisões, Jesus Cristo – com os braços abertos na Cruz – abraça toda a criação e 

dá-nos a Paz de Deus. Elevado na Cruz atrai-nos para Si e faz-nos “um”, em Suas mãos. Somos 

inspirados pelo Espírito Santo a iniciarmos um caminho novo rumo à unidade autêntica. Ela há de 

construir-se na escuta da Palavra que purifica, ilumina os corações, orienta para Deus e nos abre ao 

diálogo fraterno com os irmãos. A Semana de Oração é um convite a rezar juntos pela unidade, um 

processo de educação das comunidades no caminho da reconciliação, para transformar as nossas relações 

humanas conforme o Evangelho. Fica o convite para aderir a esta oração nas famílias, nas escolas, nas 

universidades e no coração de cada um. A simples iniciativa desta semana, todos os anos, é, por si 

mesma, uma evidência forte da eficiência da oração pela unidade, uma alegria e motivo de gratidão a 

Deus. Vamos todos celebrar este importante momento de fé, de esperança e de oração na certeza de que 

estamos “unidos nas mãos do Senhor”. O livreto com as celebrações da semana pode ser adquirido pelo 

telefone (61) 3321-4034, na Secretaria Geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil – CONIC.  

Rev. Luiz Alberto Barbosa, Secretário Geral do CONIC. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Atos 4.5-12, Salmo 23, 

1 João 3.16-24, João 10.11-18. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa e Izabel; noite: Mariana e Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Lya; noite: Eliezer e Mariana. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Nossas celebrações ocorrem sempre aos domingos: às 10:30h e 

19:00h. 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS:  

às 10:30h e 19:00h 

 

 

 


