
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 na liberdade cristã, ou 
seja, no reconhecimento do direito de cada pessoa 
viver e pensar de acordo com a sua consciência 
esclarecida e responsável diante do Senhor. O que nos 
une não é a identidade perfeita das 
ideias e das formas exteriores do 
comportamento, mas a fidelidade ao 
mesmo Deus e a participação de 
amor nos sacramentos. 

 
 

QUEREMOS OUVIR VOCÊ: Hoje iniciamos 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: Próxima 4ª feira, dia 

08.01, às 15h, retornamos a nossa reunião de oração.  

 
 

CORO MYRZA WANDERLEY: Estará de recesso no 

mês de janeiro e retornará suas atividades em fevereiro. 

 
   

CLASSE PAUL TILLICH: Nossa classe retorna em 

fevereiro. Fique atento às divulgações. 

 
 

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL: Em 

comemoração aos 30 anos do Centro Cultural, está sendo 

apresentada uma exposição inédita sobre o Egito Antigo, 

considerada uma das maiores civilizações da história da 

humanidade. Por meio de um amplo panorama sobre o 

cotidiano, a religiosidade e os costumes ligados à crença na 

eternidade, o recorte reúne esculturas, pinturas, objetos, 

sarcófagos e até uma múmia, vindos do Museu Egípcio de 

Turim, segundo maior acervo egípcio do mundo, além de 

instalações cenográficas e interativas que permitem uma 

viagem ao tempo dos faraós. Datas e horários: de 4ª a 2ª , das 

9h às 21h. Entrada franca. 

 

 

 
 

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) 99163-
3608 (Victor – Presidente). 

 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO:  

Batismo do Senhor:  

Mateus 2.1-12; Salmo 72.1-7,10-14; 

 Efésios 3.1-12; Isaías 60.1-6 

 (cor: branco/dourado). 

 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 05.01 Julia Alice 

Fuentes Ribeiro da Silva  06.01 Ana Clara Pereira de 

Souza e Reginaldo de Azevedo Junior 07.01 Guilherme 

Temke e Theodoro Reis Brito 08.01 André Gouvêa 

Pinheiro e Eni Almada Mendes 09.01 Eliete Ferreira da 

Costa Souza e Rejane Martins Pinhão 10.01 Crystiane 

Nunes Lima Duque Estrada, Julia Temke e Victor Velasco 

Roland da Silva  11.01  Luiz Carlos Cardoso Valdez. A 

todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 
 

 

 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Elisabete 

noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Izabel Cristina 
noite Alberto 

 

 


