
NOTAS IMPORTANTES 

CORAL GUANABARA - Neste segundo domingo do 
Advento, no culto da noite, recebemos com muita 
alegria o Coral Guanabara, apresentando o Oratório de 
Natal, Op.12 de Camille Saint-Säens. Regência: João 
Genúncio; Preparador: Sérgio Villela; Organista: Antonio 
Henrique de Souza. Quarteto de Cordas – Violinos: Tais 
Soares e Ladislau Brun; violas: Fernando Thebaldi e 
Diego Silva; cello: Diana Lacerda. Solistas - soprano: 
Mariana Lima; mezzo: Julia Anjos e Beth Babo;  
contralto: Maristane Resende; tenor: Guilherme 
Moreira; barítono: Sergio Villela. Tem-se tornado quase 
tradição a presença deste belo coral nas Páscoas e 
Natais da nossa Igreja. Louvado seja Deus por esta 
bonita parceria. 

PROGRAMAÇÃO DE NATAL DA ICI –  Terceiro domingo, 
dia 15,  culto da manhã:  Jogral de Natal Hosanas! 
Bendito o que veio em nome do Senhor ! de autoria do 
Rev. Jonas, pelo Grupo de Jovens da ICI. Terceiro 
domingo, dia 15, culto da noite: Apresentação de Natal 
do Coral Infantil da ICI. Quarto domingo, dia 22, culto 
da noite:  Cantata de Natal pelo Coro Myrza Wanderley.  
Será um lindo mês. Venha celebrar este Advento 
conosco. Trago seus amigo(a)s e convidado(a)s.   

PASTOR BRUNO E CAPELANIA NO INCA - No culto desta 
manhã o jovem Pastor Bruno de Oliveira apresentará  a 
ICI o trabalho de capelania hospitalar que vem 
desenvolvendo junto ao INCA. Que Deus o abençoe e 
ilumine neste ministério tão desafiador.  
 
PROGRAMAÇÃO DE NATAL NO VIDIGAL – Hoje 
inauguraremos nosso espaço e comemoraremos o 
Natal com a entrega de presentes para as crianças.  
Estamos estudando a possibilidade de oferecermos, o 
quanto antes, além das aulas de inglês após o culto, um 
curso de alfabetização de adultos.  Seria uma maneira, 
através de um esforço tão pequeno, de inserirmos 
pessoas no mundo das letras, elemento básico e 
fundamental para o desenvolvimento mínimo das 
capacidades humanas.  Estamos precisando de 
voluntários tanto para a alfabetização como para nos 
ajudar na condução das aulas dominicais para as 
crianças.  Alguém se interessaria?  A idéia é que não 
sobrecarreguemos ninguém e, por isso, propomos uma 
escala de trabalho.  Se você quiser nos ajudar procure o 
pastor Leonardo ou o diácono Alouysio. 

ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS – Ontem realizamos a 
entrega das cestas básicas referentes a dezembro e 
janeiro.  A próxima cesta será entregue em fevereiro.  
Agradecemos a todos que colaboraram neste ano.  

CARTAS AOS MEMBROS EFETIVOS DA ICI – Neste 
domingo os membros efetivos da Igreja Cristã de 
Ipanema receberão uma cartinha do Conselho. Nela são  
convidados a renovar seu compromisso financeiro com 
a Igreja e a comprometerem-se em contribuir mensal-
mente a fim de que a tesoureira da Igreja possa ter 
mais segurança na elaboração do orçamento para o ano 
vindouro. Os membros afetivos que quiserem 
contribuir, podem também fazê-lo.  Efetivos e afetivos, 
basta que coloquem o nome na ficha anexa à carta, 
registrando a quantia com a qual pretendem contribuir 
mensalmente em 2014. Entregue no momento de 
recolhimento das ofertas ou após o culto, ao diácono de 
plantão. 

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA ICI - 1. 
Referendar a decisão do Conselho do CREI que aprovou 
o contrato de assessoria pedagógica com o Instituto 
Alfa e Beto; 2. Aceitar pedido de afastamento das 
funções de presbítera da irmã Luciana Mano, enviando-
lhe carta para expressar a admiração amizade que 
temos por ela; 3. Aprovar proposta de plano 
orçamentário  para o ano vindouro; 4. Eleger o Pastor 
Leonardo, o presbítero Elmo e a coordenadora do CREI 
Rosa Costa como interlocutores junto aos 
representantes do Instituto Alfa e Beto, no 
planejamento e execução das obras de melhoria das 
salas que servem ao CREI e também do terraço do 
terceiro andar. 5. Agendar a próxima reunião para o dia 
03 de fevereiro.  

Igreja Cristã de Ipanema EM AÇÃO - O Pastor Edson 
estará em Londrina  amanhã e lá ficará até quarta-feira 
participando da Reunião Ordinária do Presbitério ao 
qual está jurisdicionado.  Na quarta retorna para o 
lançamento do livro Mistério e Sexualidade na 
Universidade Candido Mendes, no Centro da cidade. 
Nosso pastor é um dos organizadores do livro, junto 
com Maria Helena Arrochelas, do Centro Alceu 
Amoroso Lima e Lucia Ribeiro, do ISER Assessoria.  O 
lançamento acontecerá logo após a entrega do Prêmio 
Alceu Amoroso Lima ao Bispo católico Dom Demétrio 
Valentini.  Quarta feira, dia 11, às 18:30h, na UCAM. 
Rua da Assembléia 10,    42º Andar.  Detalhes no mural 
da Igreja.   

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; noite: 
Alouysio; Próximo domingo: manhã: Samira; noite: 
Rute. 

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


