
NOTAS IMPORTANTES 

 

EPIFANIA DE NOSSO SENHOR - Com a Epifania no dia 6 de janeiro, o período do 

Natal chega ao seu desfecho glorioso. Enquanto o Natal proclama a humanidade de 

Cristo, a Epifania manifesta a sua divindade. Aliás, a palavra grega “epiphaneia” 

significa “manifestação” ou “amanhecer”. A Epifania marca o momento dramático da 

história, quando Cristo, a Luz do mundo, se pôs em confronto com as trevas deste 

mundo.  A Epifania foi celebrada pelas igrejas cristãs do Egito, antecedendo a 

comemoração do Natal por uns 300 anos. Os eventos bíblicos associados com a 

Epifania são: a primeira manifestação da glória divina de Cristo para toda a humanidade 

na visita dos magos, que o cultuaram com suas oferendas de ouro, incenso e mirra; a 

revelação da natureza divina de Jesus no seu batismo e o primeiro milagre de Jesus nas 

bodas em Caná. (Manual do Culto da IPI) 

 

CESTA BÁSICA – Não nos esqueçamos dos alimentos relativos à cesta básica, o 

projeto Encontro Solidário. Lembremos que a nossa pouca oferta faz uma grande 

diferença na vida de muitas famílias. Vejam a lista dos alimentos: arroz, feijão, 

macarrão, óleo, açúcar, fubá, pó de café, aveia, atum ou sardinha, extrato de tomate, 

biscoitos e leite em pó integral. 

 

CREI – O CREI encontra-se em férias coletivas até o final de Janeiro. Retornará suas 

atividades escolares no início de fevereiro. 

 

PEQUENAS REFORMAS – Nossa Igreja está passando por pequenas reformas 

necessárias. Tenhamos paciência! 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Ana Clara Pereira de Souza, Reginaldo 

de Azevedo Junior;  

dia 07: Guilherme Temke, Theodoro Reis Brito; 

dia 08: Eni Almada Mendes, André Gouvêa Pinheiro; 

dia 09: Rejane de Ávila Pinhão; 

dia 10: Julia Temke, Cristyane Nunes Lima Duque Estrada, Victor Velasco Roland da 

Silva, Heber Paes Leal;  

dia 11: Luiz Carlos Cardoso Valdez; 

dia 12: Alexandre Costa Neto.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que 

lhes estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; noite: Eliezer e Dimas; Próximo 

domingo: manhã: Izabel; noite: Rute e José Alouysio. 

TEMA DO PRÓXIMO DOMINGO – Batismo do Senhor. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, desligue o celular antes mesmo de 

entrar no templo. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

 


