
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. Essa é, no 

fundo, a expectativa de Deus que transparece em toda a Bíblia. Em Jesus é que ela toma 

corpo e forma, aparecendo como proposta oferecida a todos. Contudo, a ganância e o 

desejo de poder – presentes no Herodes do tempo de Jesus e nos Herodes de todos os 

tempos – tentam sufocar essa esperança. Apesar disso, os homens de boa vontade têm uma 

“estrela”, não cessam de “sonhar” um caminho alternativo, que não passa pelos poderosos, 

mas nasce do menino-pastor. Essa caminhada é cheia de dificuldades, mas é Deus quem a 

ilumina, gerando forças e vida nova. 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) 

 

PEDRO E LEONARDO – Hoje no culto da manhã trará a mensagem o Rev. Pedro Veira 

Veiga e no culto da noite o Rev. Leonardo Amorim. O Rev. Edson encontra-se em 

Londrina visitando sua família e retornará no início da semana. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Reginaldo de Azevedo Junior; dia 07: 

Theodoro Reis Brito, Guilherme Temke; dia 08: André Gouvêa Pinheiro, Eni Almada 

Mendes; dia 09: Rejane de Ávila Pinhão; dia 10: Cristyane Nunes Lima Duque Estrada, 

Heber Paes Leal, Julia Temke, Victor Velasco Roland da Silva. A ICI parabeniza os 

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

 

LEITURAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 42.1-9, Salmo 

29, Atos 10.34-43, Mateus 3.13-17. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – Manhã: Tereza; noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Márcia; noite: Liliane e Paulo Edson. 

 

Nossas celebrações ocorrem sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


