
Notas Importantes 
 

NOSSOS 

PROJETOS 
CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
Bazar Permanente da ICI.............................................................. 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
Ângela Amaral 

Se você deseja conhecer ou apoiar de modo específico os nossos projetos, procure pelos respectivos responsáveis  
ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação e doações serão sempre muito bem vindas! 

NOSSOS 

HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .......................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich .................................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã  .................................... 18h30 (4a feira) ........................ Líder: Alouysio Chaves  
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ......... 17h (domingo).......................... Regente: Pedro Marcos Pereira 

 

EM QUE CREMOS? Cremos na unidade da 
Igreja, cujo fundamento está na 
lealdade ao Deus revelado de 
diferentes maneiras e, particular-
mente, em Sua Palavra, na 
supremacia do amor e na 
liberdade do Evangelho. 
 

 

QUEREMOS OUVIR VOCÊ: Iniciamos semana 
passada e daremos prosseguimento hoje em um 
projeto que durará todo mês de janeiro, quando 
teremos um momento em nossas Celebrações 
para ouvir nossa igreja. Queremos fazer destes 
momentos uma troca que nos faça refletir na igreja 
que temos sido e que precisamos ser, inspirados 
sempre no amor do nosso mestre Jesus. Participe e 
traga sua contribuição. 

 
 

CORO MYRZA WANDERLEY: Nosso coro 
estará de recesso no mês de janeiro e retornará suas 
atividades em fevereiro. 
 
CLASSE PAUL TILLICH: Nossa classe retorna 
em fevereiro. Fique atento às divulgações. 
 
 

NETFLIX • A HISTÓRIA DE DEUS: Para quem 
é assinante do serviço de streaming Netflix, 
recomendamos a série A História de Deus, que é 
apresentada por Morgan Freeman. A série tem 2 
temporadas, totalizando 9 episódios, sendo cada 
um de 50 min. Numa abordagem plurireligiosa, a 
série aborda diversos temas do cenário religioso de 
forma bem encadeada e fascinante. Um dos pontos 
altos da série é mostrar que apesar de tantas 
diferenças, as religiões mais se tocam do se 
afastam. 
 

 

Olá, pessoal! Se você deseja 

conhecer melhor e participar de 
nossa creche, entre em contato conosco e vamos 
juntos trabalhar para continuar oferecendo uma 
educação de qualidade. Contatos: 97517-7389 
(Nágila – Diretora pedagógica) ou 99163-3608 
(Victor – Presidente). 

 
FÉRIAS = LEITURAS EM DIA: Aproveite este 
período de férias pra colocar suas leituras em dia. 
No fundo do salão principal há uma bancada com 

inúmeros títulos para empréstimo e uma estante 
com alguns títulos à venda. O preço dos livros a 
venda pode ser consultado com a Secretaria da 
igreja. Se você desejar o empréstimo de um livro, 
anote no livro amarelo que está disponível na 
bancada. Mergulhe na leitura! 
 
LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: 4º Domingo do Tempo 
Comum: João 1.29–42; Salmo 40.1–11;  
I Coríntios 1.1–9; Isaías 49.1–7. (cor: verde). 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 13.01 

Suzana Rios Coutinho 14.01 Liliane Viana P. Alves 

de Souza, Dulce Rosa Maria Vianna Motta 15.01 

Eneida Furtado 18.01 Ana Paula Nogueira. A todos 

e todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 

 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Izabel Cristina 
noite Alberto 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Elisabete 
noite Alouysio 

 


