
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). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - hoje: 

Rejane de Ávila Pinhão; dia 10: Cristyane 

Nunes Lima Duque Estrada, Julia Temke, Heber 

Paes Leal, Victor Velasco Roland da Silva; dia 

12: Alexandre Lacerda e Silva, Alexandre Costa 

Neto; dia 13: Suzana Rios Coutinho; dia 14: 

Rosa Dulce de Mara Vianna Motta, Liliane 

Viana Alves de Souza; dia 15: Eneida Furtado. 

A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

RECESSO DO CORO – O coro da ICI que 

nos tem encantado durante todo o ano litúrgico, 

merecidamente desfruta de um período de 

descanso neste e no próximo mês.  Que Deus 

fortaleça nossos coralistas e que voltem com 

toda a força. 

 

ESPAÇO DO CREI – O CREI está em recesso 

devendo retornar as atividades com as crianças 

no próximo mês de fevereiro.  De antemão 

estamos solicitando as doações do material de 

higiene e limpeza para antes do início das aulas.  

Só para lembrar os itens são: papel higiênico, 

álcool comum, sabão em pó (o mais em conta), 

sabão pastoso consistente, creolina, esponjas 

dupla face, desinfetante de 2 litros, 

guardanapos, rolos de papel toalha para cozinha, 

Bombril, água sanitária e sacos de lixo preto 

100 litros resistentes para lixo pesado.  O único 

item que não necessitamos no momento é sabão 

em barra. Aproveitamos a oportunidade para 

agradecermos a todos que nos ajudaram no ano 

de 2010 com essas doações. Divulgue nossa 

creche indicando nosso blog: 

http://creirio.blogspot.com 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No mês de 

fevereiro estaremos distribuindo a cesta básica 

para a qual solicitamos as doações dos 

alimentos: arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de 

café, óleo, fubá, aveia, leite em pó, biscoitos e 

sardinha.  A ICI e o CREI agradecem a 

disponibilidade de todos sempre que solicitados. 

 

NASCIMENTO – Cauã Werneck Pinhão, 

bisneto de Lizette Pinhão, nasceu no dia 11 de 

dezembro passado. Ele é filho de Caio Márcio 

Pinhão e Juliana Werneck Pinhão. Aos felizes 

pais e bisavó os parabéns da ICI e os votos de 

que Deus abençoe o pequenino Cauã. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 

DO PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 49.1-7, 

Salmo 40.1-11, 1 Coríntios 1.1-9, João 1.29-42. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Samira; noite: Marcelo e Mariana. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Solicitamos que desliguem os celulares antes 

mesmo de entrarem no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM 

SEMPRE AOS DOMINGOS:  às 10:30h e 

19:00h. 

 

http://creirio.blogspot.com/

