
NOTAS IMPORTANTES 
 

EPIFANIA DE NOSSO SENHOR 

 

 Com a Epifania, no dia 6 de janeiro, o período do Natal chega ao seu desfecho glorioso. Enquanto o 

Natal proclama a humanidade de Cristo, a Epifania manifesta a sua divindade. Aliás, a palavra grega 

“epiphaneia” significa “manifestação” ou “amanhecer”. A Epifania marca o momento dramático da história, 

quando Cristo, a Luz do mundo, se pôs em confronto com as trevas deste mundo. 

 A Epifania foi celebrada primeiramente pelas igrejas cristãs do Egito, antecedendo a comemoração 

do Natal por uns 300 anos. 

Os eventos bíblicos associados com a Epifania são: a primeira manifestação da glória divina de 

Cristo para toda a humanidade na visita dos magos, que o cultuaram com suas oferendas de ouro, incenso e 

mirra; a revelação da natureza divina de jesus no seu batismo e o primeiro milagre de Jesus nas bodas em 

Caná. (Manual do Culto da IPI) 

 

OBRAS NA ICI -  Como todo mês  de janeiro, estamos aproveitando as férias do CREI para a realização de 

reformas no edificio do templo. As obras atuais têm como objetivo melhorar a sustentação do terraço no 

terceiro andar. São obras  que visam tornar a casa que nos acolhe há mais de quarenta anos, segura e sempre 

bela em sua simplicidade. Desde já o nosso agradecimento à Pastora Leni, ao Dr Luis Sergio e Monica 

Sayhão  pela condução das reformas. Contribuamos também nós, sendo dadivosos em nossas ofertas neste 

mês de janeiro. 

 

RECESSO DO CORO – O coro da ICI que nos tem encantado durante todo o ano litúrgico, merecidamente 

desfruta de um período de descanso neste e no próximo mês. Que Deus fortaleça nossos coralistas e que 

voltem com toda a força.  

 

ATENDIMENTO PASTORAL -  Os interessados e interessadas em receber um atendimento pastoral neste 

mês de janeiro, podem se comunicar com a secretaria da Igreja, O pastor Edson tem dedicado a tarde de 

quarta-feira para tais atendimentos.   

 

SITE DA ICI – Fiquemos atentos às novas configurações do site da ICI na internet. Mudanças estão sendo 

feitas  com vistas a fazer da nossa página eletrônica um espaço mais participativo e instrutivo.  A idéia é 

postarmos os textos liturgicos que serão alvo do estudos e sermões, a fim de que possamos consultá-los 

durante a semana, preparando-nos melhor para o estudo dominical.  Estamos viabilizando também a postagem 

dos sermões pregados na ICI, a fim de socializá-los com um publico maior.  Pedro e Eliezer estão à frente 

deste projeto.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Cely de Souza Soares, Karina Velasco de Oliveira, Marcelo 

Alan de Oliveira Pinto; dia 06: Reginaldo de Azevedo Junior; dia 07: Theodoro Reis Brito, Guilherme 

Temke; dia 08: Eni Almada Mendes, André Gouvêa Pinheiro; dia 09: Rejane de Ávila Pinhão; dia 10: Heber 

Paes Leal, Victor Velasco Roland da Silva, Cristyane Nunes Lima Duque Estrada, Julia Temke.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Gênesis 1.1-5, Salmo 29, 

Atos 19.1-7, Marcos 1.4-11. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Izabel; noite: Bruno; Próximo domingo: manhã: 

Lya; noite: Liliane. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desliguem os celulares antes mesmo 

de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 

19:00h 


