
NOTAS IMPORTANTES 

PROGRAMAÇÃO DE NATAL - Fique atento!  Segundo 

domingo, dia 08, culto da noite: Coral Guanabara, 

apresentando o Oratório de Natal, Op.12 de Camille 

Saint-Säens, com acompanhamento de harpa e 

quarteto de cordas.  Terceiro domingo, dia 15,  culto 

da manhã:  Jogral de Natal Hosanas! 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 musical conosco. Trago seus amigo(a)s e 

convidado(a)s.   

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS – Como tem ocorrido 

nos últimos anos, na próxima quinta-feira 

celebraremos o dia nacional de Ação de Graças, aqui 

na Igreja Cristã de Ipanema. O Rev. Sergio Duarte 

estará à frente deste rico momento de gratidão e 

louvor.  

AGRADECIMENTO – O CREI agradece a oferta  

especial de R$ 5.000,00 feita por ocasião do chá,  por 

Silvio Hamacher, filho de Vilma Hamacher.  

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A última reunião do ano, 

nesta quarta-feira, será na residência de Eunice 

Simões - Rua Francisco Otaviano, 23 apto 201-Bl. 1 – 

Copacabana. Não perca, a próxima, só em fevereiro de  

2014. 

PARA ENTENDER O ATUAL MOMENTO POLÍTICO 

BRASILEIRO - Na primeira segunda-feira de dezembro, 

dia 02, teremos um encontro especial na  classe Paul 

Tillich.  O Prof. da Universidade Federal Fluminense, 

Giovani Semeraro, autor de vários livros nas áreas de 

educação, filosofia e política,  proferirá palestra sobre 

O atual momento político brasileiro.   Reserva esta 

data. Não perca!   

ANÁLISE DO MAL ESTAR QUE VEM DAS RUAS – A 

Revista IHUonline, da Unisinos de São Leopoldo, 

publica  semanalmente uma análise da conjuntura 

nacional. Confira a interessante análise sobre o mal 

estar que vem das ruas desde junho: 

http://www.ihu.unisinos.br/cepat/cepat-

conjuntura/525580-conjuntura-da-semana-o-mal-

estar-que-exala-das-ruas- 

NA CASA DA CELY, O NATAL CHEGA MAIS CEDO – 

Venha celebrar conosco a proximidade do Natal, na 

Casa da Cely, no primeiro sábado de dezembro, dia 

07. O Rev.  Jonas Rezende trará a mensagem ao nosso 

coração. Haverá participação do Coral e no final 

estamos convidados para uma maravilhosa Ceia. Cada 

família levará um prato de comida a ser definido 

previamente pelo irmão Antonio Carlos. Portanto, não 

deixe de consultá-lo, após um dos cultos ou pelo 

telefone 99617-3021. 

NOVO LIVRO DO REV. JONAS REZENDE -  Teclado na 

Alma é o mais novo livro do nosso Pastor Jonas. O 

lançamento será aqui na Igreja, na primeira sexta-feira 

de dezembro, dia 06 às 19:30h. Será uma noite 

especial. Venha abraçar o nosso querido Pastor Jonas 

e conhecer o trigésimo livro de sua vasta produção 

literária.  

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES DO CONSELHO – 1.Tomar 

conhecimento  e refletir sobre a proposta de uma 

parceria do CREI com o Instituto Alfa e Beto; 2.  

Responder o e-mail enviado pelo irmão Marcos, 

agradecendo sua iniciativa de sugerir novos caminhos 

de representatividade da Igreja junto ao Conselho; 3. 

Desafiar a Igreja a renovar suas contribuições 

financeiras, o que será feito por carta enviada aos 

membros efetivos; 4. Marcar para o dia 04 de 

dezembro, primeira quarta-feira do mês, a última 

reunião do Conselho neste 2013.   

VISITANTES – Recebemos a todos e todas que nos 

visitam com muita alegria, desejando que se sintam 

muito bem entre nós. Após se apresentarem, ao final 

do Culto, deverão receber uma "Ficha de Visitantes", 

que solicitamos seja preenchida e devolvida ao 

diácono de plantão, para registro e futuros contatos. 

Agradecemos a sua visita e pedimos ao Pai  que o(a) 

cubra com as mais ricas bênçãos. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 26: Liriam 

Esteves Ludovino, Tiago de Mello e Souza Andrade, 

Maria Helena de Oliveira Bertola; dia 27: Enilde 

Maciel.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: 

Dimas; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Eliezer. 
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