
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS PELO ANO DE 2008 – Hoje estamos agradecendo a 

Deus as ricas bênçãos recebidas durante o ano e ao mesmo tempo pedindo Sua Proteção para o ano 

de 2009. Que Ele, por Sua maravilhosa Graça, a todos e todas nos abençoe. 

 

CONSELHO DA ICI  - Como tradicionalmente acontece, não teremos reunião do Conselho no 

mês de janeiro. Nossa próxima reunião acontece no inicio de fevereiro. 

 

SECRETARIA DA ICI –  A secretaria da ICI estará em recesso nesta primeira semana do ano.  

Volta a funcionar na  3
a
. feira, dia 06 de janeiro. 

 

AS CORES DO TEMPLO – Nossas queridas Miriam Guimarães, Samira Farid Ismail, Teresa 

Pereira  e Maria Consuelo de Melo Silva  tornaram mais bonito nosso Natal, com o cuidado e 

beleza com que ornamentaram o templo neste período de Advento. Que Deus as abençoe ricamente!  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 28: Vanessa Maira Lima Campos; dia 01.01. 2009: 

Edgard Nogueira Filho, Silvano do Nascimento Silva; dia 03: Dora Paz do Nascimento Ferreira.  A 

ICI parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

IN MEMORIAM -  Na manhã deste ultimo domingo de 2008  elevamos ao Pai um canto especial 

de gratidão pela vida do Sr. Aluisio Machado, falecido no dia 12 do mês passado.  Os filhos 

Aluisio, Sergio e Maria Celina unem-se aos amigos e a toda a ICI nesta manhã de domingo para 

agradecer a Deus a vida desse pai tão querido, que deixou um rastro de amor e carinho que haverá 

de iluminar muitos corações. Que assim seja! Deus o deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do 

Senhor! 

 

REFORMAS DE SUSTENTAÇÃO DO 3º ANDAR – No mês de janeiro, aproveitando o recesso 

das atividades do CREI, reformas serão feitas no pavimento térreo do templo, bem como no 

segundo andar, para uso mais efetivo das dependências do terceiro andar.  O telhado do terraço 

receberá também reforço em sua sustentação.   Tais reformas inadiáveis são uma boa razão para 

atualizarmos nossas contribuições neste final de ano.  Que  sermos generosos em nosso 

compromisso financeiro com esta casa que nos acolhe com tanto amor. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Jeremias 31.7-14, 

Salmo 147.12-20, Efésios 1.3-14, João 1: (1-9) 10-18. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO –  manhã:  Samira e Teresa;  noite: Mariana e Marcelo; Próximo 

domingo: manhã: Izabel; noite: Bruno. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor desligue o celular antes mesmo de entrar no 

templo. 

 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

Às 10:30h e 19:00h 

 

 

 


