
Notas Importantes 
 

 
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! 

 

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 

 

QUARESMA, POR PAPA FRANCISCO – PARTE 1: 

O MISTÉRIO PASCAL, FUNDAMENTO DA CONVERSÃO:  

A alegria do cristão brota da escuta e receção da Boa 

Nova da morte e ressurreição de Jesus: o kerygma. Este 

compendia o Mistério dum amor “tão real, tão 

verdadeiro, tão concreto, que nos proporciona uma 

relação cheia de diálogo sincero e fecundo”. Quem crê 

neste anúncio rejeita a mentira de que a nossa vida teria 

origem em nós mesmos, quando na realidade nasce do 

amor de Deus Pai, da sua vontade de dar vida em 

abundância (Jo 10.10). Se, pelo contrário, se presta 

ouvidos à voz persuasora do “pai da mentira” (Jo 8.44), 

corre-se o risco de precipitar no abismo do absurdo, 

experimentando o inferno já aqui na terra, como 

infelizmente dão testemunho muitos acontecimentos 

dramáticos da experiência humana pessoal e coletiva. 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: Amanhã, dia 

16.03, teremos reunião do Conselho da ICI, às 20h. 

Todos os presbíteros e presbíteras estão convocados. 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã teremos, na nossa 

classe, o 2º encontro com o Prof. Eduardo Vasconcelos, 

sobre trechos de seu livro “Religiões e o paradoxo apoio 

social- intolerância”. Não falte e traga amigos. Horário 

18h30. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Próxima 4ª feira, dia 18 

teremos reunião de oração aqui na ICI, 15h. 

 

ESCOLA DE MEDITAÇÃO CRISTÃ: A Comunidade 

Mundial para Meditação Cristã (WCCM) divulga suas 

atividades relacionadas à Escola de Meditação. Materiais 

valiosíssimos em português usados por essa escola 

orgânica e informações a respeito de eventos podem ser 

acessados no endereço virtual: http://wccm.org.br/ 

escola-de-meditacao-wccm. Para mais informações 

procure o nosso líder de meditação Alouysio Chaves. 

 Olá, pessoal! Se você deseja 

conhecer melhor e participar de 

nossa creche, que é tão antiga 

quanto nossa igreja, 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).  
 

 

GRAVAÇÕES DOS CULTOS: Precisamos retomar o 

quanto antes a gravação sistemática de nossos cultos e 

aulas para transmissão na internet. Se você gosta de lidar 

com mídias digitais e se sente à vontade para colaborar 

nesta área procure a liderança. 

 

FACEBOOK DA ICI: Curta a página da nossa 

comunidade no Facebook. É uma maneira muito prática 

de se manter informado sobre nossas atividades. Procure 

por “Igreja Cristã de Ipanema”. 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 4º Domingo na Quaresma. Leituras 

Bíblicas: João 9.1-41; Salmo 23; Efésios 5.8-14, I 

Samuel 16.1-13 (cor litúrgica: roxo) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 17.03 Leni Maria 

Hoeschl de Gusmão 18.03 Claudia Maria Dourado 

Feitosa 19.03 Matheus Mariano Ribeiro de Souza Silva 

21.03 Zenon Juvenal Bertola Oliveira. A todos e todas, 

um abraço carinhoso da ICI! 

 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Elisabete 

noite Alouysio 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Samira 
noite Dimas 

 


