
Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 

Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 

Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 

Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

BOLETIM ONLINE: Se você ainda não recebe, 

mas gostaria de receber semanalmente os 

boletins dominicais, mande um e-mail para nossa 

secretária Lucilene e passe a fazer parte da nossa 

lista. Nosso endereço eletrônico é: 

secretariaici203@gmail.com 

CLASSE PAUL TILLICH: As aulas retornam no 

dia 19.02, após o carnaval. A primeira série de 

estudos se ocupará de uma apresentação 

histórico-socioliterária do Evangelho de Marcos, 

livro que guiará nossas reflexões este ano, 

seguindo o calendário litúrgico. O curso será 

conduzido pelo Prof. Jakler. Anote na agenda e 

convide seus amigos! 

 

CULTO VESPETINO: Hoje, teremos apenas a 

celebração da manhã em virtude das dificuldades 

de trânsito e por medida de segurança. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 25.1-10; 

Marcos 1.9-15; Gênesis 9.8-17; I Pedro 3.18-22. 

SECRETARIA: No período do carnaval a 

secretaria estará em recesso, retornando no dia 

15.02 (5ª feira). 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 11.02 

Anna Paula Florenzano de Almeida, Elizabeth 

Alexandra Vianna da Costa Leite 12.02 Nicole 

Moorby Kerr 14.02 Mariana Machado de Souza  

17.02 Alessandra Vilas Boas, Marisa da Silva e 

Sousa. A todos e todas, um abraço carinhoso 

da ICI! 

INSTITUTO COMPASSIO: A partir do mês de 

março, o Instituto Compasso retorna às 

atividades em pleno vapor. A grande ênfase deste 

novo período será a Teologia em Diálogo. Os 

dois cursos de março são Movimento Ecumênico: 

história e desafios com o Prof. Luiz Longuini e 

Teologia e Diretos Humanos com o Prof. Henrique 

Vieira. Para mais informações e incrições, 

procure a Presb. Solange Roxo ou entre em 

contato pelo e-mail incompassio@gmail.com. 

Serão oportunidades incríveis. Acesse e curta 

também o facebook do Instituto para ser 

informado das novidades: 

facebook.com/compassiorio. 

 

CREI: Nessa semana as atividades do CREI, o 

nosso Centro de Recuperação Infantil, foram 

retomadas. Foram realizadas atividades de 

adaptação para início do calendário pedagógico. 

Lembremos sempre de nossas crianças e da 

equipe do CREI! Engaje-se nessa iniciativa de 

nossa comunidade. 

RETIRO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ: Serão 

dois dias com Dom Laurence Freeman. De 06 a 

08/04. Local: Casa de Retiros da Vila Kostka de 

Itaici localizada na Rodovia José Boldrini, 170 

Indaiatuba-SP, a 108 km da capital paulista. 

Maiores informações por e-mail:  

roldano@wccm.org.br 

DIÁCONOS DE PLANTÃO: 

Hoje: Isabel (manhã) 

Próx. domingo: Samira (manhã) Dimas (noite) 
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