
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) 

 

 

UM BRINDE AOS NOIVOS: Os jovens Carol 

e Jairo se casaram na última quinta-feira e 

gostariam de compartilhar esse momento com 

nossa comunidade. Os dois têm frequentado 

nossa Igreja há mais de 2 anos e já fazem parte da 

nossa família afetiva. Parabéns aos noivos e muita 

felicidade ao casal. 

MOÇÃO DE APLAUSOS À ICI: Recebemos 

da Câmara Municipal de Valinhos (SP) uma cópia 

da Moção de Aplausos pela doação para 

reconstrução do barracão de candomblé em 

Santa Cruz da Serra. Esta Moção foi aprovada por 

unanimidade pelo Plenário da Câmara de 

Vereadores em sessão ordinária realizada em 21 

de novembro de 2017. “A intolerância religiosa no 

Brasil encontra-se num momento peculiar. As 

formas tradicionais de intolerância, escondidas sob a 

imagem de uma sociedade mestiça e integrada, 

estão sendo denunciadas e existe um esforço para a 

sua superação. (...) Diante de tal quadro, é de suma 

importância destacar da forma mais honrosa, para 

que todos vejam um farol aceso em meio à 

tempestade, a atitude da Igreja Cristã de Ipanema, 

do Rio de Janeiro, que seguindo fielmente os 

ensinamentos bíblicos, olhou para o próximo como 

irmão e sem juízo de valor, solidarizou-se com sua 

situação e ajudou, fazendo cumprir as Leis de 

Deus.” 

A cópia da íntegra do documento está no mural 

da Igreja, para apreciação de todos. 

CLASSE PAUL TILLICH: Durante o mês de 

janeiro, a Classe Paul Tillich está em recesso. 

Fique atento às notícias. Em breve divulgaremos 

a retomada dos trabalhos. 

INSTITUTO COMPASSIO: A partir do mês de 

março, o Intituto Compasso retorna às 

atividades em pleno vapor. A grande ênfase deste 

novo período será a Teologia em Diálogo. Serão 

oportunidades incríveis. Acesse e curta também o 

facebook do Instituto para ser informado das 

novidades: facebook.com/compassiorio 

CORO MYRZA WANDERLEY: Durante o mês 

de janeiro o Coro Myrza Wanderley estará de 

recesso. As atividades serão retomadas no mês 

de fevereiro. 

MEDITAÇÃO CRISTÃ: O grupo de meditação 

cristã continuará se reunindo durante o período 

de férias normalmente, sempre às 4as feiras; no 

horário de 18h30.  

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 62.5-12; 

Marcos 1.14-20; Jonas 3.1-5, 10; I Coríntios 7.29-

31. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 14.01 

Liliane Viana P. Alves de Souza e Rosa Dulce de 

Mara Vianna Motta 15.01 Eneida Furtado 18.01 

Ana Paula Nogueira 20.01 Sebastião Cunha.  

A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje:   Isabel (manhã)  Alouysio (noite) 

Próximo domingo: Samira (manhã) Dimas (noite) 


