
NOTAS IMPORTANTES 

 
AUDIÇÃO DE NATAL - 2009 

CORAL DA ICI 

 
1. Wagner Hooper – Nós temos esta 

esperança (Coro) 

 

2. Rodger Strade – Rei de Amor 
a. Tu és agraciada (Solo) 

b. Nome de Amor (Coro) 

c. Não há lugar (Coro) 

 
3. C. Saint Saëns – Oratório de Natal 

a. Anúncio aos Pastores (Solo) 

b. Louvor dos Anjos (vozes 

masculinas e Eni) 
c. Glória a Deus nas Alturas (Coro) 

 

4. John W. Peterson – Rei dos Reis 

a. Visita dos Reis Magos  
 

5. Merril Knighton – Fanfarra e Aleluia 

(Coro) 

 
Solista: Marisa da Silva e Sousa 

Instrumentista: Leonardo Samu 

Regência: Neli Mures 

 
CELEBRAÇÃO DO NATAL DA ICI – Hoje em 

ambos os cultos estaremos comemorando o Natal. No 

culto da noite haverá a tradicional apresentação do 

Coral da ICI.  Venha e traga seus convidados. 
Ofereça-lhes este verdadeiro presente de Natal.   

 

SOLISTA LIZETTE - O seu púlpito é o órgão 

contíguo ao púlpito. A mensagem é a sua voz que nos 
emociona nos cultos matutinos. Seu nome: Lizette 

Pinhão, uma gota de orvalho divino que nos enche o 

coração de força a cada amanhecer dominical.  

Bendito seja Deus! 
 

CONGREGAÇÃO DE PETRÓPOLIS – Uma linda 

celebração de Natal marcou o final dos trabalhos de 

final de ano da nossa congregação, no ultimo 
domingo.  Com a graça de Deus, a terma condução 

do nosso querido  Pastor Leonardo e a amorosa 

acolhida do casal Neno e Ana, o ano vindouro será 

uma bênção para a nossa congregação serrana.  

PROJETO AMIGOS DO CREI – Nosso Centro de 

Recuperação Infantil atualmente atende 64 crianças 

na faixa etária de 18 meses aos três anos e 11 meses, 

dando prioridade a famílias carentes e com 
dificuldade em dar a seus filhos educação adequada e 

de qualidade. O convênio firmado com a Secretaria 

Municipal de Educação está cobrindo somente 44% 
do custo mensal de uma criança, os 56% restantes 

têm sido cobertos pelos amigos do CREI e por 

doações esporádicas, que no ano corrente foram 

fundamentais para honrar todos os compromissos da 
instituição. Apesar dos muitos esforços nosso 

orçamento está deficitário, razão pela qual mais uma 

vez temos que apelar para a  sua generosidade.  Os 

amigos e amigas do CREI formam hoje uma rede de 

contribuições fundamental para a sustentação do 

projeto. Queremos alargar esta rede de contribuintes.  

AMIGOS DO CREI II – Como podemos alargar tal 
rede de contribuintes?  Conquistando, cada de um de 

nós, pelo menos mais um amigo ou amiga para o 

CREI. As pessoas podem contribuir mensalmente 

com a quantia mínima de R$ 50.00 (cinqüenta reais).  
Esta contribuição pode ser também de R$ 100.00 (a 

que consideramos ideal), ou mais.  Como devemos 

proceder?  É só levar alguns folhetos do CREI e 

distribuir aos seus amigos e amigas, mostrando a 
importância deste projeto educacional e a necessidade 

de pessoas que o apóiem financeiramente. No folheto 

há o número do tel. da secretária executiva do CREI, 

presbítera Elizete, que está preparada para dar todas 

as informações sobre o projeto e todas as formas 

possíveis de contribuição.  Se cada um de nós 

conseguir um contribuinte para 2010, escreveremos 

uma nova página nesta história de milagres que é a 
existência do CREI. Podemos contar com você?  

CULTO DO FINAL DE ANO – Nossa celebração 

de final de ano será no próximo domingo, nos cultos 

matutino e vespertino. Tradicionalmente não 
celebramos a passagem de ano no ultimo dia de 

dezembro em função das complicações do trânsito 

próprias do reveillon.  

 
ILUMINAÇÃO DO TEMPO - Nossa luta ecológica 

tem que começar em casa. Pensando nisso uma nova 

iluminação foi instalada no templo da ICI com vistas 

a aliviar o trabalho do ar condicionado e ao mesmo 
tempo proporcionar uma economia de cerca de 70 % 

no consumo de energia. 

 

REFORMAS - O piso do templo será trocado no 

mês de janeiro. Trata-se de uma demanda antiga que, 

aproveitando o recesso do CREI, poderá ser 

realizada.  

 
CORAL DA ICI - Um agradecimento especial de 

toda a ICI ao nosso maravilhoso coral. Nossos 

coralistas têm sido incansáveis no ministério para o 

qual Deus os chamou. Com seu esforço e alegria têm 
sido um precioso instrumento de edificação da nossa 

comunidade.  Domingo após domingo, eis aqui os 

artistas cantores. E no final do ano, aquela 

apresentação especial que nos aproxima ainda mais 
do milagre do Natal. Sob a direção da presbítera Nely 

Mures e sob o acompanhamento do organista 

Leonardo, o nosso coro é realmente uma bênção. 

Bentido seja Deus! 
 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Maria Teresa Guilhon Macieira de Barros.  A ICI 
parabeniza a aniversariante e pede a Deus que lhe 

estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: 

Eliezer e Mariana; Próximo domingo: manhã: 

Tereza; noite: Maria Consuelo. 

 


