NOTAS IMPORTANTES
NATAL NA ICI – Hoje no culto da noite
celebraremos o Natal na ICI com a
apresentação especial do Coro Myrza
Wanderley. Nosso maravilhoso coro nos
brindará com a Cantata Rei de Amor de
autoria de Rodger Strader, sob a regência
de Bianca Malafaia. Louvado seja Deus
por nossos coralistas que a cada domingo
enchem nossa alma de força para
continuarmos a caminhada de cada dia.
Vozes que cantam nossas perdas, nossas
lutas, nossos momentos mágicos de
gratidão!
CULTO DE DESPEDIDA DO ANO DE 2012 –
No próximo domingo em ambos os cultos
estaremos agradecendo a Deus as bênçãos
recebidas durante o ano e suplicando ao
Pai a força, a dádiva, o dom de
continuarmos cada vez mais abertos à Luz
divina que celebramos de maneira especial
neste período do Advento.
AGENDA DA ICI 2013 - No próximo
domingo estará à disposição de todos a
programação da ICI para o próximo ano.
Eventos, comemorações, CREI, encontros
da Igreja. Desta maneira todos e todas
poderemos nos organizar melhor para
participar intensamente da dinâmica
comunitária da nossa ICI.
ANIVERSARIANTE DA SEMANA – Carusa
Romano Moura. Os nossos parabéns a
Caruza e que Deus derrame sobre a sua
serva as suas mais ricas bênçãos.
DIACONATO DA ICI – A última reunião do
novo diaconato da ICI foi muito produtiva.
Várias propostas de mudança na ação
diaconal entrarão em curso nos próximos
domingos. O grupo está muito motivado e
pronto para o desafio de fazer circular mais
e mais a riqueza da nossa comunidade:

nossos dons e talentos, nossos recursos,
nossa solidariedade. Oremos por esse
ministério tão fundamental!
BARTON,
FILHO
DO
REVERENDO
JOVELINO – recupera-se bem, com a graça
de Deus, do tratamento a que vem se
submetendo nos EUA. Continuemos
orando por seu pronto restabelecimento.
A CLASSE PAUL TILLICH - encerrou suas
atividades de 2012 na última quinta-feira.
Retomará sua dinâmica na primeira
segunda-feira após o carnaval. O dia e
horário continuarão os mesmos: segundasfeiras, às 18:30. Organize sua agenda de
sorte a juntar-se a nós neste espaço de
reflexão bíblico-teológica, voltada para as
questões da cultura contemporânea,
sempre em horizonte ecumênico.
UMA OFERTA DE AMOR À ICI - Como
registrado no último Notas Importantes, o
balanço financeiro da ICI no mês de
novembro foi deficitário. É urgente, pois,
que atualizemos nossa contribuição à
Igreja. Neste mês, ofereçamos uma oferta
especial de amor!
CREI E SECRETARIA DA ICI EM FÉRIAS - O
CREI estará em férias a partir do dia 31
deste até dia 30 de janeiro e a Secretaria
da ICI estará em férias até o dia 2 de
janeiro.
DIÁCONOS DE PLANTÃO: manhã: Lya;
noite: Eliezer e Dimas; Próximo domingo:
manhã: Celso; noite: Rute e José Alouysio.
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... – Por
favor, desligue o celular e evite conversar
durante o culto.
FELIZ NATAL!

