
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 

 

PERÍODO QUARESMAL: Na última 4ª feira, 

feriado de Cinzas, deu-se o início do período da 

Quaresma no contexto do Ciclo Pascal do 

Calendário Litúrgico. Durante 40 dias, somos 

convidados a nos prepararmos para a celebração da 

Páscoa. De acordo com a tradição cristã, nesse 

período é enfatizada a prática do jejum, das orações 

e da solidariedade. Como propõe o liturgo Luiz 

Carlos Ramos: “Nossa melhor oração haverá de ser o 

silencia contemplativo e a ausculta atenta do que Deus 

tem a nos dizer, entre um sopro e outro da suave brisa 

do Espírito. Nosso melhor jejum será o dos 

pensamentos perversos, das palavras ofencisvas e dos 

gestos violentos. A solidariedade autêntica será aquela 

que estende a mão à mais pequenina, frágil e ameaçada 

criatura do planeta e da nossa vizinhança. Nesse tempo 

de recolhimneto, nos absteremos de extravagências, de 

interjeições efusivas, de gestos bruscos e ameaçadoes... 

até aquela ensolarada manhã Pascal, na qual se ouvirá 

o grito de júbilo anunciando que a Vida venceu a morte.” 

Experimentemos juntos essa caminhada no deserto. 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Amanhã, dia 02.03 teremos 

nosso tradicional encontro da Classe Paul Tillich, às 

18h30. O grupo aguarda sua presença! 
 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Na próxima 4ª feira, às 15h, 

aqui na ICI, teremos reunião de oração. 
 

REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI: A presbítera 

Solange Maria Oliveira Roxo, vice-presidente do 

Conselho da ICI, convoca todas as presbíteras e 

presbíteros para uma reunião, no dia 16 de março de 

2020, às 17h. 
 

ESCOLA DE MEDITAÇÃO CRISTÃ: A Comunidade 

Mundial para Meditação Cristã (WCCM) divulga suas 

atividades relacionadas à Escola de Meditação. Materiais 

valiosíssimos em português usados por essa escola 

orgânica e informações a respeito de eventos podem ser 

acessados no endereço virtual: http://wccm.org.br/ 

escola-de-meditacao-wccm. Para mais informações 

procure o nosso líder de meditação Alouysio Chaves. 
 

Olá, pessoal! Se você deseja 

conhecer melhor e participar de 

nossa creche, que é tão antiga 

quanto nossa igreja, entre em contato conosco e 

vamos juntos trabalhar para continuar oferecendo 

uma educação de qualidade. Contatos: 97517-

7389 (Nágila – Diretora pedagógica) ou 99163-3608 

(Victor – Presidente). 
 

GRAVAÇÕES DOS CULTOS: Precisamos retomar o 

quanto antes a gravação sistemática de nossos cultos e 

aulas para transmissão na internet. Se você gosta de lidar 

com mídias digitais e se sente à vontade para colaborar 

nesta área procure o Pr. Bruno e nosso amigo Jakler 

Nichele. 
 

FACEBOOK DA ICI: Curta a página da nossa 

comunidade no Facebook. É uma maneira muito prática 

de se manter informado sobre nossas atividades. Procure 

por “Igreja Cristã de Ipanema”. 
 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 

DOMINGO: 2º Domingo na Quaresma. 

Leituras Bíblicas: Mateus 17.1-9; Salmo 121; 

Romanos 4.1-5,13-17; Gênesis 12.1-4a. (cor 

litúrgica: roxo) 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 05.03 Herta 

Spiegel 06.03 Lya Costa da Silva 07.03 Pedro 

Hornemann 08.03 Afonso José Bacelo Ferrario,  Rafael 

Carijó Luca. A todos e todas,um abraço carinhoso da 

ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Elisabete 

noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Izabel 
noite Alberto 

 


