
NOTAS IMPORTANTES 

 

 
TEMPO COMUM – PRIMEIRO PERÍODO – O calendário cristão ou “litúrgico” gira em 

torno dos grandes atos de Deus em Jesus Cristo para a redenção do mundo. O nascimento, vida, 

morte, ressurreição e volta prometida do Senhor, bem como sua dádiva do Espírito Santo à 

Igreja, dão sentido aos dias e épocas do ano cristão, determinando o ritmo atual dos cultos e 

orientando a seleção dos textos bíblicos a serem lidos e proclamados. O ano litúrgico 

caracteriza-se na sua maior parte pelo Tempo Comum – tempo normal ou habitual. Duas vezes 

por ano, o tempo comum cede lugar ao tempo não comum – os ciclos do Natal e da Páscoa, que 

irrompem do tempo comum para se festejarem os maravilhosos feitos de Deus na encarnação e 

ressurreição de seu Filho. Todavia, durante o tempo comum ocorrem quatro dias especiais – 

Batismo do Senhor, Transfiguração do Senhor, Trindade e Cristo, o Rei do Universo. O 

Batismo do Senhor marca o primeiro domingo deste período e a Transfiguração, o último que é 

o domingo precedente à Quaresma. A cor litúrgica usada no Tempo Comum é a verde, com 

exceção do branco que é usado no Batismo e na Transfiguração do Senhor. 

 

AGRADECIMENTOS AO EURICO – Pelos momentos alegres na condução do louvor e 

pelos momentos musicais tão importantes nos nossos encontros.  A ele o nosso muito obrigado 

pelo belo trabalho realizado no ano de 2009. Pedimos que Deus lhe estenda as mais ricas 

bênçãos e que continue enriquecendo nossos momentos de louvor nos cultos da noite. 

 

PEDIDO DE ORAÇÃO – Elizete Pires dos Santos, presbítera da nossa Igreja, pede que todos 

orem por sua mãe Emília Pereira dos Santos que está internada no CTI do Hospital Regional de 

Araruama desde o dia 30.12.2009 com doença pulmonar obstrutiva crônica.  Toda família está 

vivendo momentos muito difíceis e necessitam de nossas orações. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Heber Paes Leal, Cristyane Nunes Lima Duque 

Estrada, Victor Velasco Roland da Silva, Julia Temke: dia 12: Alexandre Costa Neto; dia 13: 

Suzana Rios Coutinho; dia 14: Rosa Dulce de Mara Vianna Motta, Liliane Viana P. Alves de 

Souza; dia 15: Eneida Furtado.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos 

estenda as suas bênçãos. 

 

OBRAS: Estamos em obras, por isso pedimos sua compreensão sobre a estrutura momentânea 

de nossa igreja. Em pouco tempo o piso do templo estará novo para recebê-los. Muito obrigado!   

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Vamos iniciar o ano lembrando daqueles que necessitam das 

cestas básicas doadas por nossa Igreja. Esgotamos o nosso estoque nas cestas do final do ano e 

estamos necessitando de todos os itens para a cesta básica que será entregue no mês de 

fevereiro. Não se esqueça de trazer proteínas não perecíveis como latas de atum ou sardinhas, 

além dos básicos: arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, pó de café, biscoitos, fubá, leite em pó, 

aveia.  Se cada pessoa trouxer um item com certeza teremos todos os itens necessários para 

compormos as cestas.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel: noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Eliezer e Mariana. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, desligue o celular antes mesmo de entrar 

no templo. 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

 às 10:30h e 19:00h 


