
NOTAS IMPORTANTES 

 
LYSÂNEAS MACIEL I - Hoje, no culto da manhã, 

traremos à memória o profetismo de nosso querido 

presbítero Lysâneas Maciel. Sua luta pelos direitos 
dos pequenos deste mundo continua viva, passados 

dez anos desde que o Pai o chamou aos céus! 

 

LYSÂNEAS MACIEL II - “É difícil falar de 
Lysâneas Maciel sem me deixar envolver pela 

emoção, por mais objetiva que tente ser, critério tão 

caro aos jornalistas como eu. Não é fácil, porque 

qualquer caminho que escolhesse para resumir a 
atuação deste guerreiro na Câmara dos Deputados, 

inevitavelmente revelaria as qualidades que acredito 

serem as mais admiráveis num homem publico: a 

ética, a dedicação e o respeito, em tempo integral, aos 
anseios do povo. (...) Mesmo as análises mais 

assépticas não conseguiriam ignorar a grandeza desse 

homem, que tomou para si a defesa da mais nobre das 

causas – a justiça.” Hebe Guimarães (jornalista) 
 

 LYSÂNEAS MACIEL III – “Lysâneas... uma 

autêntica história política de compromisso, único e 

indivisível com a verdade. Sem temor e consciente de 
seu dever como parlamentar, desponta também como 

a voz de protesto contra toda e qualquer medida, 

protesto ou atitude que violem a voz do cidadão.” 

Fausto Neto (jornalista em sua matéria intitulada  

Um homem chamado povo. 

NASCEU O PEQUENO THIAGO -  Marcos e 

Luisa agradecem as orações da Igreja pelo lindo filho, 

vindo  ao mundo trazendo a esperança e luz no ultimo  
dia 26 de novembro. Tiago nasceu com 3.380kg, 

medindo 48 centímetros.  Que as bênçãos divinas 

sejam abundantes sobre o pequeno Tiago e todos os 

seus familiares! 

MARCIO MIGUEZ - De Ana Mara nos vêm as 

melhores noticias possíveis sobre a recuperação do 

nosso querido Marcio Miguez.  Que Deus continue a 

abençoar ricamente esse período de convalescença. 
Elevemos a Deus um canto de gratidão por mais essa 

vitória.  Louvado seja o Misericordioso! 

CELEBRAÇÃO DO NATAL –  A celebração do 

Natal na congregação de Petrópolis será no próximo 
domingo, dia 13.  Será manhã de festa e muita luz. Se 

você tem interesse em participar comunique-se com o 

Pastor Leonardo. 

 
CELEBRAÇÃO DO NATAL – A grande 

celebração de Natal na ICI acontecerá no dia 20 de 

dezembro, em ambos os cultos. No culto da noite 

haverá apresentação especial do Coral da ICI. 

PROJETO AMIGOS DO CREI – Nosso Centro de 

Recuperação Infantil atualmente atende 64 crianças 

na faixa etária de 18 meses aos três anos e 11 meses, 

dando prioridade a famílias carentes e com 

dificuldade em dar a seus filhos educação adequada e 

de qualidade. O convênio firmado com a Secretaria 

Municipal de Educação está cobrindo somente 44% 

do custo mensal de uma criança, os 56% restantes 

têm sido cobertos pelos amigos do CREI e por 

doações esporádicas, que no ano corrente foram 
fundamentais para honrar todos os compromissos da 

instituição. Apesar dos muitos esforços nosso 

orçamento está deficitário, razão pela qual mais uma 

vez temos que apelar para a  sua generosidade.  Os 
amigos e amigas do CREI formam hoje uma rede de 

contribuições fundamental para a sustentação do 

projeto. Queremos alargar esta rede de contribuintes.  

AMIGOS DO CREI II – Como podemos alargar tal 
rede de contribuintes?  Conquistando, cada de um 

nós, pelo menos mais um amigo ou amigo para o 

CREI. As pessoas podem contribuir mensalmente 

com a quantia mínima de R$ 50.00 (cinqüenta reais).  

Esta contribuição pode ser também de R$ 100.00 (a 

que consideramos ideal), ou mais.  Como devemos 

proceder?  É só levar alguns folhetos do CREI e 

distribuir aos seus amigos e amigas, mostrando a 
importância deste projeto educacional e a necessidade 

de pessoas que o apóiem financeiramente. No folheto 

há o número do tel. da secretária executiva do CREI, 

presbítera Elisete, que está preparada para dar todas 
as informações sobre o projeto e todas as formas 

possíveis de contribuição.  Se cada um de nós 

conseguir um contribuinte para 2010, escreveremos 

uma nova página nesta história de milagres que é a 
existência do CREI. Podemos contar com você?  

ICI EM AÇÃ0 – No começo da ultima semana os 

pastores Edson e Jimmy e também nosso filósofo 

Marcus Reis participaram de um fórum sobre Mística 
e teologia, no Seminário da Floresta, na cidade de 

Juiz de Fora.   O pastor Edson viaja para Londrina na 

próxima quinta-feira para participar da reunião 

ordinária de seu presbitério de origem.  

 

 MARCHA MUNDIAL PELA PAZ E NÃO- 

VIOLÊNCIA – No dia 19 de dezembro, a partir das 

8:00h, em Copacabana, estamos convidados a fazer 
coro ao grande grito mundial pela paz e não- 

violência.  A marcha vem percorrendo grande parte 

do globo terrestre. No dia 19 será a vez do Rio de 

Janeiro engrossar as fileiras neste lindo percurso da 
paz. 

http://www.youtube.com/watch?v=MYoXjc9HWpM

&feature=player_embedded 

 
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Izabel; 

noite: Mariana e Marcelo; Próximo domingo: 

manhã: Samira; noite: Rute. 

 
SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor, 

desligue o celular antes mesmo de entrar no templo. 

 
PROJETO CESTA BÁSICA – O pastor Leonardo 

agradece a todos que deram sua colaboração para as 

cestas básicas do mês de dezembro e janeiro. 

 
NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM: aos 

domingos às 10:30h e 19:00h. 

http://www.youtube.com/watch?v=MYoXjc9HWpM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=MYoXjc9HWpM&feature=player_embedded

