
Notas Importantes 
 

NOSSOS  
HORÁRIOS 

Celebrações dominicais  .................... 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich .............................. 18h30 (segundas-feiras) 
Meditação Cristã  ............................... 18h30 (quartas-feiras) 
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ... 17h (domingo) 

 

RETIRO DE MEDITAÇÃO CRISTÃ: Serão 2 
dias em abril com Dom Laurence Freeman, que é 
Diretor Espiritual da Comunidade Mundial para a 
Meditação Cristã (WCCM) e monge beneditino. 
Dom Laurence ministra conferências e retiros nas 
mais diversas partes do mundo e para as mais 
diversas audiências e tem se dedicado a 
disseminar e enriquecer o significado da 
espiritualidade nesta nossa era tão secularizada. 
Tem diversos livros já publicados no Brasil, 
dentre os quais A Prática Diária da Meditação 
Cristã, Jesus – O Mestre Interior e Primeira Vista – 
Uma Experiência da Fé. Este retiro se iniciará no 
final da tarde de 6ª feira dia 6, com o jantar, e se 
encerrará com o almoço de domingo dia 8 de 
abril de 2018. 
Local: Casa de Retiros da Vila Kostka de Itaici - 
Rodovia José Boldrini, 170 Indaiatuba-SP (a 108 
km da capital paulista). Para mais informações 
entre em contato com a comissão organizadora: 
roldano@wccm.org.br 
 
BOLETIM ONLINE: Se você ainda não recebe, 
mas gostaria de receber semanalmente os 
boletins dominicais, mande um e-mail para nossa 
secretária Lucilene e passe a fazer parte da nossa 
lista. E-mail: secretariaicirio@gmail.com 
 
TESE DE DOUTORADO: Nosso querido 
amigo, irmão e professor Jakler Nichele teve sua 
tese de doutorado aprovada pelo Instituto Militar 
de Engenharia (IME) no último dia 11 de janeiro. 
Seu trabalho teve como título Obtenção de 
Propriedades Termodinâmicas e de Transporte de 
Fluidos Supercríticos Moleculares por Dinâmica 
Molecular. Parabéns ao Dr. Jakler Nichele! 
 
REUNIÃO DE ORAÇÃO EUNICE SIMÕES: 
Próxima  4ª feira será dia de reunião de oração 
aqui na igreja às 15h. Participe! E, se puder, traga 
uma lata de leite em pó para nossas ciranças do 
Vidigal. 
 
CORO MYRZA WANDERLEY: Durante o mês 
de janeiro, o Coro MW estará de recesso. As 
atividades serão retomadas no mês de fevereiro. 

MEDITAÇÃO CRISTÃ: Nosso grupo de 
meditação mantém suas reuniões durante o mês 
de janeiro, sempre às 4as feiras às 18h30.  
 
CLASSE PAUL TILLICH: Durante o mês de 
janeiro, a Classe Paul Tillich está em recesso. 
Fique atento às notícias. Em breve divulgaremos 
a retomada dos trabalhos. 
 
INSTITUTO COMPASSIO: A partir do mês de 
março, o Intituto Compasso retorna às 
atividades em pleno vapor. A grande ênfase deste 
novo período será a Teologia em Diálogo. Alguns 
nomes confirmados como professores para esse 
período: Luiz Longini, Henrique Vieira, Victor 
Siqueira, Clemir Fernantes, Lusmarina Campos, 
Alexandre Cabral e Márcio Capelli. Serão 
oportunidades incríveis. Acesse e curta também o 
facebook do Instituto para ser informado das 
novidades: facebook.com/compassiorio 
 
REVISTA SENSO: Trata-se de uma publicação 
independente de acesso gratuito da área das 
Ciências da Religião dedicada à temática do senso 
religioso contemporâneo sob o olhar de múltiplas 
áreas do saber. Produzida por uma juventude 
engajada de Minas Gerais, a Revista Senso, tem 
periodicidade bimestral e é complementada com 
artigos no site. Recomendamos a leitura! Acesse: 
https://revistasenso.com.br/ 
 
LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA 
DO PRÓXIMO DOMINGO: Salmo 111, 
Marcos 1.21-28; Deuteronômio 18.15-20;                
I Coríntios 8.1-13 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 23.01 
Lucia Maria Sá Antunes Costa, Solange Maria de 
Oliveira Roxo 24.01 Maria Del Negas Coque 
Sant’Anna, 25.01 Lélia Olimpia Alves Coelho, 
27.01 Carolina de Barros Costa. A todos e 
todas, um abraço carinhoso da ICI! 
 
DIÁCONOS DE PLANTÃO: 
Hoje: Samira (manhã), Dimas (noite) 
Próximo domingo: Lya (manhã), Dimas (noite) 
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