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 anos, 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. A
festa do Batismo do Senhor revela, ao mesmo
tempo, quem é Jesus e qual a sua missão. Ele
é o Messias que está a serviço da liberdade e
da
vida
do
povo.
Celebrando
comunitariamente nossa fé, somos convidados
a dar-lhe expressão concreta, fazendo nosso o
compromisso de Jesus com a libertação de
todos os oprimidos e marginalizados.
(Manual do Culto da IPI e Revista Vida
Pastoral).
REV. SERGIO DUARTE – Estará conosco
em ambos os cultos trazendo a mensagem aos
nossos corações. Que Deus o ilumine e
proteja.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA hoje: 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; dia 18: Ana
Paula Nogueira.
A ICI parabeniza os
aniversariantes e pede a Deus que lhes
estenda as suas bênçãos.
REFORMAS NO PRÉDIO – As salas do
CREI e o 3º andar estão passando por uma
reforma total. Tudo vai ficar muito bonito.
Tenhamos paciência, porque vai valer a pena!
CREI – Todos e todas estamos convidados a
visitar a página do CREI no Facebook. Visitenos e tenha acesso a informações, fotos e
notícias. Dê um “curtir” em nossa página e
convide outros mais a fazê-lo.
AMIGO CHRISTOVAM – Esteve internado
durante toda a semana no Hospital Quinta
D’Or, mas já obteve alta, graças a Deus.
Aguarda visitas. Endereço: rua Conde de
Bonfim, 1098 quarto 318 – Tijuca.
GRUPO DE MEDITAÇÃO - Continua
normalmente sob a coordenação do
Alessandro no horário das 20:00h, todas as
segundas-feiras.
ESPAÇO VIDIGAL – Neste domingo dia 12
de janeiro teremos a primeira Ceia Eucarística
no Vidigal, constituindo-se este um momento
histórico para este grupo que se reúne na
residência da Sra. Lindomar. Comunicamos
também o falecimento da Senhora Zuleika
que participava deste grupo.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã:
Isabel; noite: Alouysio; Próximo domingo:
manhã: Samira; noite: Rute.
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por
favor, desligue o celular antes mesmo de
entrar no templo.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos
domingos às 10:30h e 19:00h.

