
NOTAS IMPORTANTES 

SAUDADES DE NOSSO QUERIDO DR. 

PETER SPIEGEL – Neste terceiro domingo 

do Advento, no culto da noite, 

celebraremos a alegria do Natal na doce 

memória de nosso amado Dr. Peter 

Spiegel.  Juntamo-nos à família e aos 

amigos de Dr. Peter para elevar aos céus 

esse canto de gratidão natalino.  A estrela 

da paz terá para nós, para sempre, o brilho 

do nosso querido presbítero, médico, pai, 

avô, irmão, amigo... Peter Spiegel. Mas as 

coisas findas, muito mais que lindas, essas 

ficarão! (Carlos Drummond de Andrade) 

CERIMONIA DE BATISMO – Hoje no culto 

da manhã serão batizadas as seguintes 

crianças: Tomás Choqueta Toledo de 

Arruda, filho de Elias Ribeiro de Arruda 

Junior e Alessandra Choqueta de Toledo. 

São padrinhos: André Luis Zambaldi e 

Fabiola Choqueta de Toledo. Também será 

batizado Bernardo Lima do Nascimento, 

filho de Rodrigo Otavio do Nascimento e 

Jacline Macedo Lima do Nascimento.  São 

padrinhos de Bernardo: Valéria Cristina da 

Silva e Florismundo Correa da Silva. 

Bendito seja Deus por estas vidas tão 

preciosas! 

CRIANÇAS DA ICI – Hoje, a partir das 17 hs, 

a criançada da Igreja terá um momento 

especial para celebrar a proximidade do 

Natal e do ano novo. Haverá gincanas, 

brincadeiras, parabéns aos aniversariantes 

do mês e muito mais. 

REUNIÃO DA DIACONIA – O coordenador 

da Diaconia, Eliezer Leal, convoca todos os 

diáconos e diaconisas para uma reunião 

hoje, às 18:00h.   

CONTRIBUIÇÕES À IGREJA - O balanço da 

tesouraria da ICI no mês de novembro 

mostrou-se deficitário. Ou seja, nossas 

receitas foram menores que nossas 

despesas. Atualizemos urgentemente 

nossas contribuições!  

O NATAL NA ICI – O coral infantil da ICI 

apresentará um Auto de Natal hoje no 

culto da noite.  A Apresentação do Coral 

Myrza Wanderley será no próximo 

domingo, dia 23, no culto da noite. 

NATAL NA ICI - Domingo que vem você não 

pode faltar. Vamos celebrar mais uma vez 

o Natal de Jesus! Venha, traga um 

conivdado!  

CLASSE PAUL TILLICH – Na próxima quinta-

feira, às 18:30h, teremos a ultima aula do 

ano de 2012 da classe Paul Tillich.  Em 

pauta o livro de Leonardo Boff 

Experimentar Deus.  

ICI EM AÇÃO – O pastor Edson participa, na 

próxima segunda e terça-feira, do XI 

Congresso de Mística Comparada, 

promovido pelo Depto Pós Graduação em 

Ciências da Religião da Universidade 

Federal de Juiz de Fora. O encontro terá 

como tema: mística, cinema e literatura.  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 17: 

Amaury Costa; dia 18: Nina Sulamita 

Maatouk; dia 20: Maria Teresa Guilhon 

Macieira de Barros; dia 22: Pedro de Souza 

Caetano da Silva.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes 

estenda as suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Teresa; 

noite: Marcelo e Roberto; Próximo 

domingo: manhã: Lya; noite: Eliezer e 

Dimas. 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem sempre 

aos domingos às 10:30h e 19:00h. 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 


