
Notas Importantes 
 

NOSSOS 

PROJETOS 
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! 

NOSSOS 

HORÁRIOS 

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 

 

EM QUE CREMOS? Cremos nas verdades 
do Evangelho: no Deus vivo e verdadeiro, 
criador e libertador dos 
homens, na redenção em 
Cristo, o Filho de Deus que 
nos trouxe, pelo Espírito, uma 
nova vida de amor e a 
esperança na vida eterna.  

——————————————————— 
 

ENTRA NA RODA COM A GENTE... A 
partir de hoje, e até o mês de Abril, a convite 
do Rev. Bruno Oliveira, nosso amigo Rev. 
Alexandre Cabral estará auxiliando em nossas 
celebrações. Além de nos ajudar na elaboração 
litúrgica, Rev. Alexandre falará em alguns 
domingos trazendo a memória nossa 
identidade como comunidade nesse momento 
tão especial onde nos abrimos a repensar 
nossas atividades e atuação. Bem vindo Rev. 
Alexandre! 
 

CLASSE PAUL TILLICH: Nossa classe retorna 
na primeira 2ª feira de fevereiro. Coloque na 
sua agenda! 
 

FÉRIAS = LEITURAS EM DIA: Aproveite 
este período de férias pra colocar suas leituras 
em dia. No fundo do salão principal há uma 
bancada com inúmeros títulos para empréstimo 
e uma estante com alguns títulos à venda. O 
preço dos livros a venda pode ser consultado 
com a Secretaria da igreja. Se você desejar o 
empréstimo de um livro, anote no livro amarelo 
que está disponível na bancada. Mergulhe na 
leitura! 
 

CORO MYRZA WANDERLEY: Nosso coro 
estará de recesso no mês de janeiro e 
retornará suas atividades em fevereiro. 

Olá, pessoal! Se você deseja 
conhecer melhor e participar de 

nossa creche, 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). 

 
SUGESTÃO NO NETFLIX: Para quem ainda 
não assistiu recomendamos o filme Dois Papas, 
dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. O 
filme aborda a transição entre os papas Bento 
XVI e Francisco e evidenciam a crise de 
conteúdo da pregação cristã neste incío do 
século XXI. 
 
LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO 
DOMINGO: 6º Domingo do Tempo Comum: 
Mateus 5.1-12; Salmo 15; I Coríntios 
1.18-31; Malaquias 6.1-6.(cor: verde). 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 27.01 
Antonia Maciel Soares da Silva, Carolina de 

Barros Costa, Claudia Hamacher 28.01 
Fabricio Zavarise Correia, Sandra da Silva 

Pereira 31.01 Gabriela Maria Fidelis Ferreira 

01.02 Celso Marcos Vieira de Souza. A todos 

e todas,um abraço carinhoso da ICI! 
 

• ESCALA DOMINICAL DIACONIA• 

HOJE 
manhã Samira  
noite Dimas 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Elisabete 
noite Dimas 

 


