
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) 

 

PERÍODO QUARESMAL: Na última 4ª feira, 
feriado de 4ª feira de Cinzas, deu-se o início do 
período da Quaresma no contexto do Ciclo Pascal 
do Calendário Litúrgico. Durante 40 dias, somos 
convidadados a nos prepararmos para a celebração 
da Páscoa. De acordo com a tradição cristã, nesse 
período é enfatizada a prática do jejum, das orações 
e da solidariedade Como propõe o liturgo Luiz 
Carlos Ramos: “Nossa melhor oração haverá de ser o 
silêncio contemplativo e a ausculta atenta do que 
Deus tem a nos dizer, entre um sopro e outro da suave 
brisa do Espírito. Nosso melhor jejum será o dos 
pensamentos perversos, das palavras ofensivas e dos 
gestos violentos. A solidariedade autêntica será aquela 
que estende a mão à mais pequenina, frágil e 
ameaçada criatura do planeta e da nossa 
vizinhança.Nesse tempo de recolhimento, nos 
absteremos de extravagâncias, de interjeições efusivas, 
de gestos bruscos e ameaçadores… até aquela 
ensolarada manhã Pascal, na qual se ouvirá o grito de 
júbilo anunciando que a Vida venceu a morte.” 

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  
amanhã, 19.02. Inciaremos o ano fazendo em 
cinco encontros uma introdução ao Evangelho de 
Marcos, livro que guiará nossas reflexões este ano, 
seguindo o Calendário Liturgico. O facilitador será 
o Prof. Jakler Nichele. Horário: 18h30. 

ESCOLA DE MÚSICA NO VIDIGAL: Neste ano 
abriremos uma nova turma de violão no Vidigal. 
Temos 10 alunos já inscritos e não temos violão 
para todos eles. O trabalho de musicalização infantil 
tem feito grande diferença na comunidade e essa 
atividade da nossa congregação vem ganhando uma 
repercussão muito positiva. Precisamos da doação 
de violões para ampliação do trabalho. Se você 
deseja doar um instrumento, ou parte do valor de 
um, procure o Pr. Samuel. O melhor custo benefício 
que encontramos foi de 270,00. Nas palavras do 
Professor, Pr. Samuel, que está à frente do trabalho 

“A gente não tem ideia do quão gratificante é poder 
ver tantos adolescentes e jovens acharem sentido no 
caminho da arte e não das drogas, uma realidade bem 
presente ali.” Contamos com o apoio de todos. 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na próxima 4ª feira, 
dia 21.02, às 15h, teremos reunião de oração em 
nossa igreja. E, se puder, traga uma lata de leite 
para as nossas crianças do Vidigal. 

RETIRO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ: Ocorrerá 
entre os dias 06 a 08.04 com Dom Laurence 
Freeman. Local: Casa de Retiros da Vila Kostka de 
Itaici localizada na Rodovia José Boldrini, 170 
Indaiatuba-SP, a 108 km da capital paulista. Para 
mais informações, entre em contato: 
roldano@wccm.org.br 

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. Cada curso demanda o 
investimento de R$ 180,00. Serão oportunidades 
incríveis. Acesse e curta também a página do 
Instituto no facebook para acompanhar as 
novidades: facebook.com/ compassiorio. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 20.02 
Elena Isabel Martins Pedro 22.02 Vera Cristina 
Telles Pinto 23.02 João Pedro Martinez Pinheiro. A 
todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO 
PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 22. 23-31; Marcos 
8.31-38; Gênesis 17.01-7, 15-16; Romanos 4.13-25. 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Samira (manhã), Dimas (noite) 
Próximo domingo: Lya (manhã), Dimas (noite) 
 


