
NOTAS IMPORTANTES 
 

CRISTO – REI DO UNIVERSO – A solenidade de 

Cristo Rei encerra o Ano Litúrgico. Por isso a 

celebração deste dia é uma grande profissão de fé no 
Senhor da História que caminha com seu povo. É 

também momento privilegiado para que a 

comunidade cristã descubra seu lugar e papel na 

sociedade. Pertencer à verdade e ouvir a voz daquele 
que é rei porque dá gratuitamente a vida pelos seus, é 

ser reino e sacerdotes para Deus. Cristo, a testemunha 

fiel, o primogênito dentre os mortos, é aquele que nos 

comunica e realiza em nosso favor o plano do Pai. É 
nosso irmão. A Eucaristia que celebramos é memorial 

daquele que nos ama e nos libertou dos pecados em 

seu sangue. Cor litúrgica: branco. 

 
CORAL CONVIDADO -  O próximo domingo é o 

primeiro do Advento. É para os cristãos de todo o 

ocidente, o inicio do ano litúrgico. Somos convidados 

a nos preparar para o grande dia do Natal de Jesus. 
No culto da manhã teremos a presença do Coral da 

Igreja Cristã Contemporânea, com um belíssimo 

repertório de canções de Natal.  

 

CULTO DE GRATIDÃO PELA VIDA DO 

PASTOR PEDRO - No próximo domingo, no culto 

da noite, daremos graças ao Deus da vida pela 

aprovação  do nosso querido Pedro Vieira Veiga no 
concurso do Itamaraty. Trata-se de uma grande 

conquista que Pedro quer dividir com a nossa 

comunidade. Louvado seja Deus! 

 
QUINTA-FEIRA DE AÇÃO DE GRAÇAS - Na 

próxima quinta-feira estamos todos convocados a 

participar do culto nacional de ação de graças, aqui 

na ICI. O mensageiro da noite será o Pastor Orlando 
Amaral, da Igreja Metodista.  Para o ofertório 

devemos  trazer os gêneros da cesta básica.  

 

CONVITE DA NOSSA CONGREGAÇÃO EM 
PETRÓPOLIS  – O  culto de Natal da congregação 

em Petrópolis acontecerá no dia 13 de dezembro, às 

11:00h,  aqui em nossa casa.   Reserve esta data para 

estar com nossos amigos queridos e abraçar a todos 
com muito amor!  Como sempre, haverá um grande 

almoço no  belo espírito natalino. Venha e traga sua 

família! Traga também um brinquedinho para 

presentear as crianças do Projeto Fênix.  Um abraço a 
todos!  Neno e Ana  - Fone 024 – 2242-3031. 

 

AMIGOS DO CREI – Temos um desafio para o 

período do Advento: conquistar pelo menos um 
contribuinte para o Projeto Amigos do CREI.  Leve  

alguns folhetos explicativos do CREI e distribua entre 

os seus amigos e parentes. Ore a Deus e faça a sua 
parte. Fale deste lindo trabalho, que é uma referência 

em educação infantil no Rio de Janeiro e convide 

pessoas à contribuição. Nosso tesoureiro Bruno 

recomenda que o valor mínimo da contribuição 
mensal seja de R$50.00 (cinqüenta reais). Se alguém  

 

 

 
 

 

quiser contribuir com R$ 100.00 (cem reais) ou mais, 

melhor ainda.  Está lançado o desafio. No final do 

período do Advento faremos um balanço da 
campanha. Com a graça de Deus e a nossa 

disposição, certamente o resultado será muito 

positivo! 

 
NATAL NA CASA DA CELY - No primeiro 

sábado de dezembro, às 11:00h, celebraremos o Natal 

de Jesus na casa da presbítera Cely. Será manhã de 

festa e luminosa comunhão. Após a celebração será 
servido um almoço, com pratos trazidos pelos 

próprios participantes. Desta forma não fica pesado 

para ninguém, sobretudo para as famílias maiores. 

Despesa? Apenas com a bebida que cada um 
consumir.  Que maravilha!  

 

MARIANA NASCEU -  Nasceu no dia 17 próximo 

passado a linda Mariana de Carvalho Paiva, filha de 
George Paiva e Ângela Carvalho  Com 51 cm e 

3.180kg, Mariana veio alegrar o coração dos pais, da 

irmãzinha Beatriz e de todos nós. Bendito seja Deus! 

 
PROJETO CESTA BÁSICA – No 1º e 2º domingos 

de dezembro serão distribuídas as cestas básicas 

referentes a dezembro e janeiro, tendo em vista que 

no mês de janeiro não  haverá distribuição.   Atenção 
para os itens mais necessários: arroz, feijão, óleo, 

açúcar, leite em pó, fubá, pó de café, sardinha e 

biscoitos. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Anderson Amaral; dia 26: Liriam Esteves Ludovino, 

Maria Helena de Oliveira Bertola; dia 27: Enilde 

Maciel.  A ICI parabeniza os aniversariantes e pede a 
Deus que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

CHÁ BENEFICENTE DO CREI – Na próxima 

quinta-feira, às 15:00h  teremos o chá em benefício 
do CREI.  Ainda temos alguns convites! 

 

LYSANEAS MACIEL -  No primeiro domingo de 

dezembro, dia 06, no culto da manhã renderemos 
graças aos céus pela vida de nosso querido presbítero 

Lysâneas Maciel. Precisamente naquele dia terão 

passado  10 anos desde que nosso profeta da justiça e 

igualdade foi para o coração do Pai de infinita 
bondade. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Eliezer e Mariana; Próximo domingo: 

manhã: Teresa; noite: Rute. 

 

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

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor 

desligue o celular antes de entrar no templo. 
 


