
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). 

 

ARACATY ALVES DA SILVA – No dia 12 de janeiro de 2013 completou-se 1 ano 

da data de falecimento de Aracaty Alves da Silva. À família, Julia, Nelusha e Jemima o 

nosso abraço amigo e que o Deus Consolador vos ilumine sempre! 

 

“O QUE JÁ É EXCELENTE FICARÁ AINDA MELHOR – Após quase 60 anos de 

sucesso entre os cristãos brasileiros, a tradução Almeida Revista e Atualizada da Bíblia  

prepara-se para receber uma revisão”.  SBB. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Não se esqueça que este mês temos que trazer nossa 

contribuição para a entrega das cestas que acontecerá no segundo sábado de fevereiro.  

Os itens são: arroz, feijão, açúcar, leite em pó integral, óleo, pó de café, macarrão, fubá, 

aveia, atum ou sardinha, extrato de tomate, biscoitos.  Agradecemos a sua atenção a esta 

solicitação.  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 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 as aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as suas bênçãos.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: Rute e José Alouysio; Próximo 

domingo: manhã: Celso; noite: Marcelo e Roberto. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, desligue o celular antes mesmo de 

entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 


