
NOTAS IMPORTANTES 

 
EPIFANIA 

 

 Com a Epifania, no dia 06 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. 

 A festa da Epifania é a grande convocação que Deus faz, a fim de que todas as 

nações e raças encontrem forças para tornar humano e fraterno o nosso mundo. (Manual 

do Culto da IPI e Revista Vida Pastoral) 

 

FÉRIAS PASTORAIS – Nosso pastor Edson encontra-se em gozo de férias na companhia de 

sua família, devendo retornar no mês de fevereiro.  Nesse período nossa pastora Leni e nosso 

pastor Leonardo estarão à frente dos trabalhos.  

 

GRUPO DE MEDITAÇÃO – O grupo de meditação encerrou seus trabalhos no dia 22 de 

dezembro do ano passado, devendo retornar suas atividades no inicio de fevereiro deste ano.  

 

RETIRO COM JEAN YVES LELOUP - A equipe Terra de Rudá convida para a ICI para um 

retiro com o padre ortodoxo e doutor em psicologia, Jean Yves Leloup, a se realizar em junho 

do presente ano. O tema do encontro será Apocalypsis: revelação e desvelamento. O livro do 

Apocalipse de São João não é um livro que nos anuncia catástrofes que estão para acontecer, 

mas uma boa nova que nos anuncia que através das nossas provações, crises ou 

desmoronamentos pessoais, coletivos e cósmicos, revela-se a Presença dAquele que era, que é e 

que vem, a força invencível do humilde amor que faz de nós não mais vitimas, mas discípulos 

da vida. Maiores informações sobre o encontro, ligar para Regina 21-9323.8737 / Dolores 

21/96987082 ou Rosa 21/85058500. 

 

AMIGOS DO CREI  -  A campanha que tem como objetivo ampliar o número de 

contribuintes do projeto Amigos do CREI continua a todo vapor. Você pode participar 

levando os folhetos explicativos e distribuindo ao seu círculo de amigos e conhecidos. 

Assuma o compromisso de conseguir pelo menos um novo amigo para o CREI! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Dora Paz do Nascimento Ferreira; dia 04: 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.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Samira; noite: Mariana e Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Rute. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 


