
NOTAS IMPORTANTES 

 

“MESSIAS” DE HANDEL NO CULTO DE 

NATAL –  Chegou a hora! Depois de meses 

de ensaio, dedicação e esforço, sob a batuta 

firme e encantadora de Bianca Malafaia, com 

a arte de Claudia Feitosa ao teclado, nosso 

Coral apresentará, no culto da noite, o 

oratório “Messias” de Handel.  Parte do coro 

da UERJ se juntará ao nosso grupo para 

formar o grande Coro deste Quarto Domingo 

do Advento.  Uma linda orquestra acom-

panhará nossos cantores e cantoras. No inicio 

da celebração, o Coro Infanto-Juvenil 

apresentará um pequeno repertorio.  Será 

noite musical de luz e amor neste Natal de 

2014 da Igreja Cristã de Ipanema.  

IMPRESSÕES SOBRE A CLASSE PAUL 

TILLICH – A última classe Paul Tillich do ano 

nos brindou com uma verdadeira obra prima: 

o filme “A Festa de Babette” que representou 

um bálsamo para os nossos espíritos! O 

debate posterior enriqueceu ainda mais o 

encontro proporcionando-nos bela reflexão, 

conscientizando-nos da importância dessa 

preciosa pausa para apreciar a arte na 

correria do dia a dia! Agregando dessa forma 

sentido e qualidade de vida à nossa 

existência!  Enfim fechamos com chave de 

ouro!!      {Cecilia Lessa} 

UM PRESENTE PARA O FLÁVIO – Após o 

culto da noite faremos a entrega do presente 

de Natal ao nosso segurança, Flavio.  

Aqueles e aquelas que quiserem participar da 

lembrança de Natal, ainda podem fazê-lo 

depositando uma contribuição na caixinha que 

está com o diácono de plantão à entrada do 

templo.  Obrigado. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Dimas; Próximo domingo: manhã: 

Celso; noite: Dimas. 

CELEBRANDO A CHEGADA DO ANO 

NOVO -  No próximo domingo celebraremos a 

chegada do ano novo.  Todos e todas que 

estivermos no Rio, unamo-nos uma vez mais 

em torno da mesa eucarística, na ultima 

celebração dominical de 2014.  

RECESSO DA SECRETARIA DA IGREJA E 

DO CREI – A partir de amanhã as secretarias 

da Igreja e do CREI entram em recesso.  A 

secretaria da Igreja retomará suas atividades 

dia 06 de janeiro e a do CREI no dia 26.  As 

aulas começarão em 02 de fevereiro de 2015.  

 PROTESTANTES, DITADURA E DEMO-

CRACIA - Entre os dias 11 e 12 de dezembro, 

no Hotel Golden Park, na Glória (RJ), foi 

realizado o seminário “Protestantes, Ditadura 

e Democracia”. A atividade contou com o 

lançamento simultâneo do documentário 

“Muros e Pontes: Memória Protestante na 

Ditadura” e do livro “Memórias Ecumênicas 

Protestantes”, organizado por Zwinglio Dias. 

Foi também realizado o lançamento de um 

acervo digital de mais de 20 mil páginas de 

documentos contando a trajetória de homens 

e mulheres religiosos que lutaram pela 

democracia no Brasil. Todo este material 

pode ser acessado em : 

 www.koinonia.org.br/protestantes.  

{Fonte: conic.org.br}    

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 22: 

Pedro de Souza Caetano da Silva; dia 26: 

Fabio Cavalcanti da Silva; dia 27: Gerli de 

Araújo Goldfarb, Carusa Romano Moura.   

Parabéns aos aniversariantes. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

http://www.koinonia.org.br/protestantes

