
Notas Importantes 
 

NOSSOS 

PROJETOS 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
ICI no Vidigal ................................................................................. 
ProjetoCesta Básica ...................................................................... 
Bazar Permanente da ICI .............................................................. 

Victor Siqueira 
Rute Perandini e Cecília Lessa 
Pr. Samuel de Pádua e Alouysio Chaves 
Pr. Samuel de Pádua 
Ângela Amaral 

Se você deseja conhecer ou apoiar de modo específico os nossos projetos, procure pelos respectivos responsáveis  
ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Sua participação e doações serão sempre muito bem vindas! 

NOSSOS 

HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  ......................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich ................................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã  ................................... 18h30 (4a feira) ........................ Líder: Alouysio Chaves  
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ......... 17h (domingo).......................... Regente: Bianca Malafaia 

 

EPIFANIA DO SENHOR: Hoje, 06 de janeiro, de 
acordo com o Calendário Litúrgico, celebra-se a festa da 

Epifania do Senhor, ou seja, a memória da manifestação 

de Jesus Cristo como Deus encarnado. Segundo a 

tradição cristã, a Epifania relaciona-se ao momento da 

manifestação de Jesus Cristo como o enviado de Deus, 

quando o mesmo se autoconclama filho do Criador. Na 

narração bíblica Jesus deu-se a conhecer a diferentes 
pessoas e em diferentes momentos, porém o mundo 

cristão ocidental celebra como epifanias três eventos: a 

Epifania propriamente dita perante os magos do oriente 

(celebrada em 06.01), a Epifania a João Batista no rio 

Jordão durante o Batismo de Jesus e a Epifania a seus 

discípulos e início de sua vida pública com o milagre de 

Caná, quando começa o seu ministério. Estejamos 

sempre abertos e atentos às diferentes manifestações da 

potência de vida divina ao nosso redor e a partir de nós. 
 

CLASSE PAUL TILLICH • FEVEREIRO: Já na 1ª 
semana de fevereiro as atividades serão retomadas. Para 

abrir o ano, o Pr. Alexandre Cabral nos oferecerá, em 4 

encontros, o curso Filosofia e Teologia Latinoamericanas: 

pensamentos descoloniais. Agende para não perder! 
 

CLASSE JUVENIL: Em recesso até o final de janeiro. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Nossas reuniões de oração 
estão em recesso. Assim que os trabalhos forem 

retomados, daremos mais informações. 
 

MEDITAÇÃO CRISTÃ: As atividades do grupo seguem 

normalmente durante o mês de janeiro. Participe! 
 

CURSO • CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019:  
O tema da Campanha da Fraternidade de 2019 foi 

“Fraternidade e Políticas Públicas”. Para auxiliar a 

compreensão sobre o tema proposto, a CNBB 

desenvolveu uma plataforma de formação básica, online e 

gratuita. São 3 pequenas aulas, com cerca de 6 minutos 
cada, disponibilizadas no seguinte endereço: 

https://materiais.edicoescnbb.com.br/aulas-cf-2019. Apro-

veitemos a oportunidade junto de nossos irmãos cristãos 

católicos para apoiá-los e agirmos a partir da reflexão 

sobre este tema tão importante para nossa sociedade. 

Olá, Pessoal! Ano novo, desafios 
novos! Estamos em período de 
descanso, mas já ansiosos para 

receber as nossas novas crianças, como também 
rever as que já são conhecidas. Também estamos 
muito animados com os muitos projetos e parcerias 
aos quais daremos início ao longo do ano. Neste ano, 
nosso CREI será mais comunicativo e presente nas 
mídias digitais. Isso tudo, caminhando com os 
parceiros e as parceiras que já estão conosco há 
muitos anos e fazem parte de nossa história. E então?! 
Vamos fazer de 2019 um grande ano para a nossa 
creche? Vamos juntos? Seja também um amigo do 
CREI. Entre em contato com os números: (21) 
99163-3608 ou 97517-7389 (WhatsApp) 
 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS: A Secretaria da ICI 
solicita aos membros efetivos e afetivos da comunidade 
que informem, caso haja, as alterações de seus dados 
cadastrais como endereço, telefones e e-mails. Isso pode 
ser feito pessoalmente, por e-mail ou por telefone. 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 06.01 Ana Clara 
Pereira de Souza, Reginaldo de Azevedo Junior 07.01 
Guilherme Temke, Theodoro Reis Brito 08.01 André 
Gouvêa Pinheiro, Eni Almada Mendes 09.01 Eliete 
Ferreira da Costa Souza, Rejane de Ávila Pinhão 10.01 
Crystiane Nunes Lima Duque Estrada, Julia Temke, Victor 
Velasco Rolande da Silva 11.01 Luiz Carlos Cardoso 
Valdez. A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: Batismo do Senhor: Lc 3.15-22 
(cor: branco/dourado) 

 

• ESCALA DOMINICAL • 

HOJE 

Classe 
Juvenil 

manhã Recesso 
noite Recesso 

Diaconia 
manhã Elisabete 
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

Classe 
Juvenil 

manhã Recesso 
noite Recesso 

Diaconia 
manhã Izabel 
noite Alberto 

 


