
NOTAS IMPORTANTES 

Quisera 

Senhor, neste Natal, 

armar uma árvore e nela 

pendurar, em vez de bolas, 

os nomes de todos os meus amigos. 

Os amigos de longe, de perto. Os antigos 

e os mais recentes. Os que vejo a cada dia e os 

que raramente encontro. Os sempre lembrados e 

os que às vezes ficam esquecidos. Os constantes e os 

intermitentes. Das horas difíceis e os das horas alegres. 

Os que, sem querer, eu magoei, ou sem querer me magoaram. 

Aqueles a quem conheço profundamente e aqueles de quem conheço 

apenas a aparência. Os que pouco me devem e aqueles a quem muito devo. 

Meus amigos humildes e meus amigos importantes. Os nomes de todos os que já 

passaram pela minha vida. Uma árvore de raízes muito profundas para que 

seus nomes nunca sejam arrancados do meu coração. De ramos muito 

extensos para que novos nomes vindos de todas as partes venham juntar-se 

aos existentes. Uma árvore de sombras muito agradáveis para 

que nossa amizade, 

seja um momento de 

repouso nas lutas da vida. 

Que o Natal esteja vivo em cada dia do Ano que 

se inicia para que possamos juntos viver o amor!!!*                

 
CELEBRAÇÃO DO NATAL EM PETRÓPOLIS 

– Hoje é dia de celebração natalina na Congregação 

da ICI em Petrópolis.  Que seja manhã de comunhão 

e de luz! 
 

CELEBRAÇÃO DO NATAL DA ICI – No 

próximo domingo em ambos os cultos estaremos 

comemorando o Natal. No culto da noite haverá a 
tradicional apresentação do Coral da ICI.  Nossos 

coralistas estão se preparando há três meses para este 

momento.  Venha e traga seus convidados. Ofereça-

lhes este verdadeiro presente de Natal.   

 

MARCHA MUNDIAL PELA PAZ E NÃO- 

VIOLÊNCIA – No próximo sábado, 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=MYoXjc9HWp

MEtfeature=player_embedded 

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 

http://www.youtube.com/watch?v=MYoXjc9HWpMEtfeature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=MYoXjc9HWpMEtfeature=player_embedded


de pessoas que o apóiem financeiramente. No folheto 

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

presbítera Elizete, 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?  

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO – O CREI 

encerra suas atividades na próxima sexta-feira, dia 

18, com um culto e formatura das crianças que irão 
para a rede pública 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 15: 

Jether Pereira Ramalho; dia 17: Amaury Costa; dia 

18: Nina Sulamita Maatouk.  A ICI parabeniza os 
aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda as 

suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Lya; noite: 

Eliezer e Mariana. 

 

 

 

 


