
Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 14, em 

parceria com o Instituto Compassio, continuaremos o 

curso Teologia e Direitos Humanos com o Prof. 

Valdemar Figueredo. Será o 2º dos 3 encontros do 

curso. As aulas iniciam sempre às 18h30. O Prof. 

Valdemar é diretor do Instituto Mosaico e 

academicamente desevolve seus trabalhos nas áreas 

de Teologia e Ciências Sociais e Políticas. Uma 

oportunidade imperdível! Venha e traga amigos para 

juntos conversarmos sobre o tema. 

 

FIM DO CICLO PASCAL: No próximo domingo, 

celebraremos o Domingo de Pentecostes encerrando o 

Ciclo Pascal do Calendário Litúrgico. A cor veremelha 

marca a data. O liturgo Luiz Carlos Ramos nos 

esclarece: “Entre os hebreus, era comum a celebração 

da chamada “festa das semanas” ou Pentecostes, isso 

porque ela se dava sete semanas, ou cinquenta dias, 

após a Páscoa. Nela, o povo dava graças ao Senhor pela 

colheita. Mais tarde, adquiriu mais uma dimensão 

celebrativa, a da proclamação da lei no Sinai, cinquenta 

dias após a libertação do Egito.Na era cristã, o 

Pentecostes tornou-se o último dia do Ciclo Pascal, 

quando celebra-se a chegada do Espírito Santo como 

aquele que atualiza a presença do ressuscitado entre 

nós, dando força para que as comunidades sejam 

testemunhas de Jesus na história. A espiritualidade que 

nos orienta nesse período fala da presença consoladora 

do Espírito que semeia nos corações a esperança do 

Reino de Deus e nos impulsiona para a missão”. 

Preparemos-nos para esse importante momento de 

nossa espiritualidade pessoal e comunitária. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, 

teremos reunião de oração aqui na igreja às 15h. 

Participe! E, se puder, traga uma lata de leite para as 

crianças do Vidigal. 

CICLO DO ECUMENISMO: Promovido pelo 

Centro Dom Vital, o Ciclo do Ecumenismo acontecerá 

em sua IV Edição nos próximos dias 14 e 15.05 às 

18h30. No dia 15, nosso Pr. Bruno Oliveira participará 

da palestra compondo a mesa com o Rev. Daniel 

Rangel (Igreja Anglicana) e Rev. Alexandre Cabral (Igreja 

Presbiteriana da Praia de Botafogo). Endereço: Rua 

Araújo Porto Alegre, 70, Sala 111. Entrada gratuita! 

ENCONTRO SÃO MORITZ: Nosso encontro anual 

no Hotel Fazenda São Moritz está chegando. Será nos 

dias 24 a 26 de Agosto e os valores são os seguintes: 

R$ 580,00 – Solteiro 

R$ 420,00 – por pessoa em AP duplo 

R$ 380,00 – por pessoa em AP triplo ou quádruplo 

Inscrição: R$ 35,00 

Cortesia para 2 crianças de até 12 anos no mesmo 

quarto dos pais. 

Forma de pagamento: 4x no cartão ou cheques pré-

datados (maio a agosto). Garanta sua vaga e faça logo 

sua reserva. 

 

AULAS DE INCLUSÃO DIGITAL: O projeto tem 

como missão promover a integração digital dos 

cidadãos da 3ª idade por meio do uso de 

smartphones. Não há necessidade habilidade prévia 

no uso de smartphones pois o método foi concebido 

para esta faixa etária. O projeto contribui não 

somente para o aprendizado das ferramentas digitais, 

mas também favorece a integração social e o bem 

estar mental, refletindo na qualidade de vida. Quer 

fazer parte? Entre em contato com o Dr. Net, 

Rogério Nunes: (21) 99805-5445. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 13.05 

Leonardo Oliveira de Assis, Tereza Pereira, Viviane 

Ferreira Alves Stolk 14.05 Luiza Sabatini Vieira Souto 

15.05 Dimas Ribeiro da Costa 16.05 Aline Siqueira 

Silva, Maria Helma Hamacher Nascimento 18.05 

Adriana Cardoso Pádua. A todos e todas, um abraço 

carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 

PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 104.24-34;35b; João 

15.26-27, 6-19; Atos 2.1-21; 21-26; Ezequiel 37.1-14; 

Romanos 8.22-27. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Lya (manhã), Dimas (noite) 

Próximo domingo: Samira (manhã), Alouysio (noite) 


