
NOTAS IMPORTANTES 

 
FÉRIAS PASTORAIS - O Pastor 

Edson e família viajaram para 

Pederneiras, cidade onde residem os 

pais da Anna Paula. Passarão o final de 

ano com a família lá permanecendo até 

o inicio de janeiro.  

 

CORAL DA ICI E CLASSE PAUL 

TILLICH - O coral da ICI terá um 

período de recesso devendo retomar 

seus trabalhos no mês de fevereiro. Da 

mesma maneira, a classe Paul Tillich.  

 

RECESSO DO CREI E DA 

SECRETARIA DA ICI – O CREI 

entrará em férias a partir do dia 29 de 

dezembro devendo retornar no dia 30 de 

janeiro. A Secretaria da ICI estará 

fechada do dia 21 até o dia 4 de janeiro.   

 

OBRAS NO PRÉDIO – A cozinha 

entrará em obras nos primeiros dias de 

janeiro. Ao mesmo tempo algumas 

reformas serão feitas no terceiro andar 

para abrigar melhor as crianças da ICI. 

 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA – 

dia 31: Vanessa Maira Lima Campos.  

A ICI parabeniza a Vanessa pelo seu 

aniversário e pede a Deus que lhe 

estenda as suas bênçãos. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO - Também a 

reunião de oração na casa da tia Eunice 

terá um período de recesso, sendo 

retomada após o carnaval. 

 
NOSSA GRATIDÃO A DEUS - Pela vida 

do Conselho da ICI e pelos seus pastores. 

Pelo trabalho diaconal que vai se firmando 

a cada ano.  Pelo trabalho infantil sob a 

liderança de Lêda Maya, que reacende em 

nós a tradição da ICI de uma educação 

cristã infantil criativa e amorosa. Pela irmã 

Eny, incansável no trabalho musical com as 

crianças. Pelo coral Myrza Wanderley que 

nos encanta e enche o coração de força a 

cada domingo, sob a regência de Bianca 

Malafaia e o acompanhento musical de 

Luiza Mariana dos Santos Reis. Por Lizette 

Pinhão e a força edificante de sua voz tão 

abençoada nas manhãs de domingo. Pela 

secretária da Igreja, Rute Perandini, por sua 

dedicação e amor ao trabalho da Igreja. À 

Christovam de Oliveira Araujo Filho pelo 

cuidado na revisão dos boletins e o Rev. 

Sérgio Duarte pela impressão dos mesmos. 

Também ao Rev. Sérgio pelo excelente 

trabalho desenvolvido junto ao CONIC. Por 

Lenita Moraes e Miriam Guimarães, pela 

condução amorosa e firme da reunião de 

oração na casa da tia Eunice. Por Tia 

Eunice, seu amor sem limites e sua casa 

sempre aberta para acolher a nossa reunião. 

Pelo projeto cesta básica, sob a liderança do 

Pastor Leonardo, que vai se solidificando 

cada vez mais como um espaço da 

verdadeira cidadania. A Miriam Guimarães, 

diaconisa Teresa e Consuelo pela 

arrumação do templo nos diferentes tempos 

litúrgicos. Teresa também tem cuidado do 

mural no corredor do templo, atualizando-o 

semanalmente. Ao Conselho do CREI na 

direção serena e amorosa de Lucilia 

Ramalho e todos os conselheiros e 

conselheiras.  A toda diretoria do CREI, 

Leonardo Amorim, Rejane Pinhão, Elizete 

Pires dos Santos, Claudia Sant’Anna e 

Bruno Miguez, pelo trabalho incansável 

durante todo o ano. Aos voluntários do 

CREI, Paulo Reis, Neusa Lopes, Maria de 

Nazareth Raposo, Eliza Beatriz Menezes e 

João Paulo da Silva Soares, o nosso abraço 

amigo e a nossa imensa gratidão.  A 

Luciana Mano, pela retomada do nosso 

trabalho em Petrópolis, sempre com a força 

e incentivo dos nossos queridos Neno e 

Ana. Por tudo, todos e todas, o nosso 

coração se derrama em graça diante de Ti, ó 

Pai de Amor.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Mariana e Marcelo. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, não se esqueça de desligar o 

celular antes de entrar no templo. 

 
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

todos os domingos às 10:30h e 19:00h.



 

 

 

 

 


