
Notas Importantes 
 

 
CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................................ 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ......................... 
Bazar Permanente da ICI .............................................................. 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
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! 

 

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:Pedro Marcos Pereira 

 

EM QUE CREMOS? Cremos no caráter integral 
da ação libertadora da Igreja no mundo, que não 
consiste apenas na conversão dos indivíduos, mas 
também na transformação da 
sociedade e de todas as instituições 
políticas, econômicas e culturais de 
acordo com a vontade de Deus para 
com os homens. 

——————————————————————— 
 

QUEREMOS OUVIR VOCÊ: Daremos 
prosseguimento hoje em um projeto que durará 
todo mês de janeiro, quando teremos um 
momento em nossas Celebrações para ouvir nossa 
igreja. Queremos fazer destes momentos uma 
troca que nos faça refletir na igreja que temos sido 
e que precisamos ser, inspirados sempre no amor 
do nosso mestre Jesus. Participe e traga sua 
contribuição. 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na próxima 4ª feira, 
22.01, teremos reunião de oração, na residência 
de nossa querida presbítera Solange Roxo, na Rua 
Rainha Elizabeth, 86 apt. 1102, Copacabana, às15h. 
 

1ª MANHÃ CONTEMPLATIVA DE 2020: A 
Comunidade Mundial para Meditação Cristã convida 
os membros da ICI para a primeira “Manhã de 
Silêncio e Quietude” de 2020, no próximo sábado, 
25.01, de 9h30 às 12h30. Nesse encontro haverá 
três momentos de medidatação com um intervalo 
para café. Esses encontros espirituais são uma 
iniciativa da Comunidade Mundial para Meditação 
Cristã e serão realizados ao longo do ano nos 
últimos sábados de cada mês. Para um melhor 
planejamento do público pede-se que seja enviada 
uma mensagem para br.wccm@gmail.com para se 
inscrever gratuitamente. Se possível, colabore com 
uma contribuição voluntária para ajudar nos custos 
do evento. Engaje-se nesta iniciativa! 
 

CORO MYRZA WANDERLEY: Nosso coro estará 
de recesso no mês de janeiro e retornará suas 
atividades em fevereiro. 

 

Olá, pessoal! Se você deseja 

conhecer melhor e participar de 

nossa creche, entre em contato conosco e vamos 

juntos trabalhar para continuar oferecendo uma 

educação de qualidade. Contatos: 97517-7389 

(Nágila– Diretora pedagógica) ou 99163-3608 (Victor 

– Presidente). 

 

CLASSE PAUL TILLICH: Nossa classe retorna em 
fevereiro. Fique atento às divulgações. 
 

FÉRIAS = LEITURAS EM DIA: Aproveite este 
período de férias pra colocar suas leituras em dia. 
No fundo do salão principal há uma bancada com 
inúmeros títulos para empréstimo e uma estante 
com alguns títulos à venda. O preço dos livros a 
venda pode ser consultado com a Secretaria da 
igreja. Se você desejar o empréstimo de um livro, 
anote no livro amarelo que está disponível na 
bancada. Mergulhe na leitura! 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 5º Domingo do Tempo 

Comum: Mateus 4.12–23; Salmo 27.1,4–9; 

I Coríntios 1.10–18; Isaías 9.1–4.(cor: verde). 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23.01 Lúcia 

Maria Sá Antunes Costa, Solange Maria de Oliveira 

Roxo 24.01 Marina Del’ Negro Coque Sant’Anna 

25.01 Lélia Olímpia Alves Coelho. A todos e todas, 

um abraço carinhoso da ICI! 

 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Elisabete 

noite Alouysio 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Samira  
noite Dimas 

 


