
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 

 

CULTO VESPERTINO: Hoje, teremos apenas a 

celebração da manhã em virtude das dificuldades de 

trânsito e por medida de segurança. 

 

CLASSE PAUL TILLICH: No dia 02 de março, 

teremos nosso encontro normalmente. Coloque na 

agenda. 
 

SECRETARIA: No período do carnaval a secretaria 

estará em recesso, retornando no dia 27.02 (5ª 

feira). 

 

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. 

 

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 o Pr. 

Bruno e nosso amigo Jakler Nichele. 

 

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). 

 

 

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: 1º Domingo na Quaresma. 

Leituras Bíblicas: Mateus 4.1-11; Salmo 32; 

Romanos 5.12-19; Gênesis 2.15-17; 3.1-70. (cor 

litúrgica: roxo) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 26.02 João 

Victor Terra Pereira Lima, Julliana Maia Miguez de 

Mello 27.02 Carolina Grottera, Luiza Spiegel de 

Almeida 28.02 Raphael Nogueira Filho. A todos e 

todas,um abraço carinhoso da ICI! 

 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Samira  

noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Elisabete 
noite Dimas 

 


