
NOTAS IMPORTANTES 

O ALELUIA DE HANDEL NO CULTO DE 

NATAL -  O coro Myrza Wanderley cantará 

o ‘Aleluia de Handel’ no culto de Natal do 

próximo domingo, dia 21 de dezembro, as 

19hs. Juntar-se-ão ao Coro da ICI vários 

coristas do Coral da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ). Uma orquestra 

acompanhará o grande Coral.  Prepare o 

seu coração!  O Coro Infanto Juvenil da ICI 

cantará nesta mesma celebração, iniciando 

o culto do quarto domingo do Advento.   

ATUALIZANDO AS CONTRIBUIÇÕES 

PARA NOSSA IGREJA – O Conselho 

desafia os membros afetivos e afetivos da 

ICI a reafirmarem seu compromisso 

financeiro com esta casa. Se houver alguma 

mudança no montante da contribuição 

mensal é importante que a filipeta da carta 

dirigida aos membros seja novamente 

preenchida para facilitar o orçamento para o 

ano vindouro.  Lembrando sempre que o 

mais importante é que nossa contribuição 

seja sistemática, mês a mês. Importante 

também é identificar o nome no envelope 

amarelo entregue no momento do ofertório.  

Aqueles e aquelas que optarem pelo 

depósito bancário, coloquem o comprovante 

no envelope amarelo. Tudo isso facilita o 

trabalho da tesouraria e também o 

planejamento orçamentário. A conta da ICI: 

Banco Bradesco, Ag. 213,  Conta corrente:  

58922-5; CNPJ: 30.124.747/0001-12. 

NATAL COM OS PAIS DO CREI - O Pastor 

Bruno Oliveira trará uma palavra aos pais e 

mães da nossa creche, na próxima quarta-

feira, dia 17, celebrando a dádiva do 

Advento e o término do ano letivo do CREI. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

15: Jether Pereira Ramalho; dia 17: Amaury 

Costa; dia 18: Nina Sulamita Maatouk; dia 

20: Maria Teresa Guilhon Macieira de 

Barros.  Parabéns aos aniversariantes. 

SILÊNCIO... Por favor, desligue o celular. 

CONGREGAÇÃO DO VIDIGAL - No último 

domingo tivemos a presença do Coral 

Myrza Wanderley no Vidigal. Belíssimas 

vozes nos presentearam  com o espírito 

natalino. Nosso muito obrigado! Logo após 

desfrutamos do almoço beneficente 

oferecido pela Igreja Assembléia de Deus, 

nossa vizinha no Vidigal. Graças a Deus por 

esta comunhão!   {Pr. Leonardo} 

ÚLTIMA CLASSE PAUL TILLICH DO ANO 

- Amanhã teremos classe Paul Tillich 

especial : Às 17hs será exibido o filme   “A 

festa de Babete”. Logo após, um debate  

conduzido pelo Pr. Edson, tendo como base 

o capítulo Quarta variação: culinária,  do 

Livro  Variações sobre o Prazer: Santo 

Agostinho, Nietzsche, Marx e Babette, do 

teólogo Rubem Alves.  Venha, participe, 

traga um convidado! A seguir, ás 20hs, 

meditação cristã, sob a condução do 

diácono Alouysio.    

ICI EM AÇÃO -  O Pr. Edson representará a 

nossa Igreja na reunião do Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC-Rio,  

que se reúne na manhã de terça feira, dia 

16.  Na quarta e quinta-feira seguintes, 

nosso pastor participará do Seminário  

Mística e Metafísica, na Universidade 

Federal de Juiz de Fora. 

UM PRESENTE PARA O FLÁVIO – 

Aqueles e aquelas que quiserem participar 

da lembrança de Natal que daremos ao 

Flavio, segurança da Igreja, podem fazê-lo 

depositando uma contribuição na caixinha, 

à entrada do templo.  No próximo domingo, 

após o culto da noite, faremos a entrega do 

presente. Participe!  

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Samira; noite: Rute; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 


