
 NOTAS IMPORTANTES  

 

NATAL - As celebrações do natal foram 

maravilhosas no domingo que passou. Pela 

manhã o coralzinho da ICI apresentou uma 

linda cantata que teve a autoria de Lêda e 

Bianca Malafaia.  Foi uma apresentação pra 

ficar na memória para sempre.  À noite o 

coral Myrza Wanderley não fez por menos. 

Encantou-nos a todos e todas com um 

repertório maravilhoso, levando-nos às 

lágrimas. Bendito seja Deus por nossos 

pequenos e grandes cantores. Parabéns à 

Eny pela regência do coralzinho, a Neli 

pelo regência do coral adulto e por Bianca 

Malafaia ao teclado.  Bendito seja Deus! 

EM PETRÓPOLIS - Os irmãos Brothers 

fizeram uma apresentação maravilhosa de 

um belíssimo auto de natal no último 

domingo. Foi manhã de festa e luz na nossa 

jovem congregação.  

DECORAÇÃO DO TEMPLO - Miriam 

Guimarães e sua equipe mais uma vez 

encheram nosso olhos com a decoração do 

templo. E nas varandas do belo o Deus 

maravilhoso também se revelou a nós. 

LIZETE PINHÃO – Nossa querida Lizette 

Pinhão continua cada vez mais iluminada 

no órgão da Igreja. Com seus solos tocantes 

enche o nosso coração de alegria e leveza a 

cada domingo.  Bendito seja Deus! 

AGRADECIMENTO - Os pastores 

Leonardo e Edson agradecem a 

manifestação de carinho da ICI, por ocasião 

do domingo que passou. A contribuição que 

receberam veio em bendita hora! A pastora 

Leni também agradece de coração a linda 

toga com que foi presenteada.  

RECESSO DO CORAL - O coro da ICI 

entrou em recesso, devendo retornar às 

atividades na primeira semana de janeiro.  

O mesmo acontece com a reunião de oração 

na casa de tia Eunice, que retornam após o 

carnaval. 

BOLETINS DOMINICAIS - 

Agradecemos de coração ao Pastor Sergio 

pela presteza em xerocopiar os boletins 

dominicais da ICI. O de domingo que 

passou estava particularmente belo. Uma 

arte final lindíssima.  

CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE 

GRAÇAS PELO ANO DE 2010 – Hoje 

estamos agradecendo a Deus as ricas 

bênçãos recebidas durante o ano e ao 

mesmo tempo pedindo Sua proteção para o 

ano de 2011. Que Ele, por Sua maravilhosa 

Graça, a todos e todas nos abençoe. 

TWITER DO CONIC - O Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 

(CONIC), visando ampliar seus canais de 

comunicação, criou uma conta no Twitter, 

um micro blog que permite aos usuários o 

recebimento de atualizações instantâneas 

sobre tudo o que é postado. A boa notícia é 

que, agora, a conta já possui mais de 500 

seguidores. E você, caro leitor, também 

pode ser um seguidor do CONIC no Twitter 

e ficar por dentro de tudo o que acontece no 

movimento ecumênico no Brasil e no 

mundo. Vale lembrar que a conta recebe 

atualizações diárias. Nosso endereço é: 

www.twitter.com/conicbrasil.   

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

Vanessa Maira Lima Campos; dia 

01.01.2011: Edgard Nogueira Filho.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 

– Isaías 60.1-6, Salmo 72.1-7, 10-14, 

Efésios 3.1-12, Mateus 2.1-12. 

SECRETARIA EM RECESSO – A 

secretaria da ICI estará em recesso no 

período de 21 de dezembro a 4 de janeiro.  

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

sempre aos domingos: às 10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO....SILÊNCIO...SILÊNCIO – 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo e evite ficar 

conversando durante o culto. 

 

http://www.twitter.com/conicbrasil

