
NOTAS IMPORTANTES 

PENTECOSTES - No antigo Israel, Pentecostes era 

uma festa agrícola (primícias da safra, no 

hemisfério setentrional). Mais tarde, foi 

relacionada com o êxodo, evento salvífico central 

da memória de Israel, no sentido de comemorar a 

proclamação da Lei no monte Sinai. Tornou-se uma 

das três grandes festas em que os judeus subiam 

em romaria a Jerusalém (as outras são Páscoa e 

Tabernáculos). Foi nessa festa que se deu a 

“explosão” do Espírito Santo, a força que levou os 

apóstolos a tomar a palavra e a proclamar, diante 

da multidão reunida de todos os cantos do 

judaísmo, o anúncio (“querigma”) de Jesus Cristo. 

Seria errado pensar que o Espírito tivesse sido dado 

naquele momento pela primeira vez. Deus envia 

sempre seu Espírito, e o evangelho (de João) nos 

ensina que Jesus comunicou de modo especial o 

Espírito no próprio dia da Páscoa. O Espírito está 

sempre aí. Mas foi no dia de Pentecostes que essa 

realidade se manifestou ao mundo na forma do 

querigma cristão, aparecendo em forma de línguas 

e reparando a “confusão babilônica”.  (Revista Vida 

Pastoral) 

MINI CONCERTOS NA Igreja Cristã de Ipanema – 

No próximo domingo teremos uma nova edição do 

projeto Mini-concertos na ICI, com a apresentação 

do Duo Violas in Vias formado por  Rigoberto 

Moraes - violoncelo e Samuel D’Padua – violão. 

Repertório: Obras de Bach, Ernesto Nazareth, Villa-

lobos, Pixinguinha, Tom Jobim e Astor Piazzolla.   

Anote em sua agenda: Domingo, 15 de junho, às 

18hs, antes do culto da noite. Imperdível!  

RELATÓRIO DO PASTOR BRUNO - Confira no mural 

o relatório do Pastor Bruno Oliveira sobre as 

atividades que desenvolve junto à capelania do 

Instituto do Cancer IV, hospital especializado em 

cuidados paliativos.  Nossa Igreja tem apoiado este 

importante trabalho pastoral. 

CELEBRAÇÃO NA COPA - Em reunião na última 

quinta-feira, o CONIC-Rio, resolveu  programar uma  

grande celebração ecumênica para o  final da Copa 

do Mundo.  Será na Igreja Católica da Candelária, 

no dia 12 de julho, sábado, às 10h.  Tod@s estamos 

convidad@s.  

Igreja Cristã de Ipanema EM AÇÃO -  Foi com 

surpresa e alegria que o Pastor Edson recebeu, 

nesta semana, a notícia de que seu livro Do viver 

apático ao viver simpático, da Edições Loyola,  foi 

traduzido para o espanhol e publicado pela Editoria 

San Pablo, da Colombia.  

FÉ E FUTEBOL -  Um bom número de jovens reuniu-

se na Igreja, na última quinta-feira, para ouvir a 

Pastora Lusmarina Campos  falar sobre a relação fé 

e futebol. O debate que se seguiu foi bastante rico 

e instrutivo.  

PASTORA LUSMARINA CAMPOS - Ministra da 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, 

presidente do CONIC-Rio, traz a mensagem do 

Espírito ao nosso coração no culto da noite. Que 

Deus abençoe e ilumine sempre!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 11: Bruno 

Cabús Marchon; dia 12: Nelusha Fuentes Ribeiro 

Silva de Araújo. Recebam nosso abraço carinhoso . 

CHURRASCO NA COPA - O Coral Myrza Wanderley, 

através do seu coordenador de eventos, presbítero 

Elmo, convida-nos para o evento Sinfonia das 

Carnes na Copa do Mundo que acontecerá na 

próxima quinta-feira, dia 12 de junho, a partir das 

13h.  Ao preço de R$ 35.00 os convites podem ser 

adquiridos com os diáconos de plantão. As bebidas 

serão cobradas a parte.  O local do churrasco: Rua 

Lourenço Ribeiro,74. Higienópolis, próximo à 

estação Maria da Graça, da linha 2 do metrô.  

MEDITAÇÃO CRISTÃ - O grupo de meditação cristã 

se reúne amanhã às 20h, pontualmente, logo após 

a classe Paul Tillich, na dupla coordenação do 

diácono Alouysio e o teólogo Alessandro Akil.  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: 

Alouysio; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 

Rute. 


