
NOTAS IMPORTANTES 

 
FESTA DO BATISMO DO SENHOR 

 

Encerrando o tempo do Natal, recordamos hoje o dia em que Jesus 

foi batizado no rio Jordão por João Batista. No momento do batismo, o Pai 

o chama de Filho amado e o Espírito Santo o consagra para a missão.  

O batismo de Jesus já é sinal precursor do Mistério pascal, pois ele se 

coloca junto aos pecadores. Jesus é o Servo de Deus que assume os 

pecados do povo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.  

Ao celebrar o batismo de Jesus, recordamos e renovamos o nosso 

batismo que nos fez discípulos de Jesus e participantes de sua missão.  

Neste domingo pedimos a graça de escutar fielmente o Filho amado, 

de perseverar no amor e, assim, viver como verdadeiros filhos e filhas de 

Deus. 

 
ESTAMOS EM OBRA - Contamos com a colaboração e a paciência de 

todos nesse período de obras na cozinha do prédio. Como fazemos todo 

mês de janeiro, estamos melhorando as condições da cozinha, utilizada por 

nós da igreja aos domingos, e utilizada pela creche durante toda a semana. 

Em breve teremos nosso espaço revitalizado para plena utilização para 

preparação da Santa Ceia e refeição das nossas crianças. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Eni Almada Mendes, 

André Gouvêa Pinheiro; dia 09: Rejane de Ávila Pinhão; dia 10: Cristyane 

Nunes Lima Duque Estrada, Julia Temke, Heber Paes Leal, Victor Velasco 

Roland da Silva; dia 12: Alexandre Costa Neto; dia 13: Suzana Rios 

Coutinho; dia 14: Rosa Dulce de Mara Vianna Motta, Liliane Viana P. 

Alves de Souza.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a 

todos estenda as suas bênçãos. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 
DOMINGO – 1 Samuel 3.1-10 (11-20), Salmo 139.1-6, 13-18, 1 Coríntios 

6.12-20, João 1.43-51; 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: Marcelo e 

Mariana; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Rute. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular 

antes mesmo de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos os domingos às 10:30h e 

19:00h. 


