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G.F.Handel – O Messias    

       a)  Pois eis, a virgem conceberá – recitativo para contralto. 

Oh  vós que dais a Sião Boas Novas - ária para contralto e coro 

 

Edward Bunnett – Magnificat  - Solo para soprano e coro 

 

J.W. Peterson – Rei dos Reis   

       a) Ida a Belém  - Coro 

 

C. Saint Saëns – Oratório de Natal 

       a) Anúncio aos Pastores – Solo para soprano 

       b) Louvor dos Anjos 

           - Solo para baixo 

Gloria a Deus nas alturas – Coro 

 

J.W. Peterson  - Rei dos Reis  

      b) Visita dos Reis Magos - Coro    

 

Merril Knighton – Fanfarra e Aleluia – Coro 

 

Solistas – Soprano:   Elizete Pires dos Santos 

               - Contralto: Eni Almada Mendes 

 

Organista – Antonio Henrique de Souza Santos 

 

Regência – Neli Ferreira Mures 

 

MAIS UM FILHINHO BENDITO DO AMOR -   A ICI estende suas mãos de cuidado e seu colo de amor à pequena  Mariana 

Machado de Souza,  que nesta manhã de Advento recebe as benditas águas do Batismo. As mesmas águas que tornaram a reconstrução 

do mundo possível nos tempos de Noé;  águas que foram muros a proteger a saída do povo de Deus da escravidão egípcia à liberdade na 

terra da promessa; águas que purificaram Jesus de Nazaré pelas mãos de João Batista e o tornaram pronto a viver uma vida de entrega e 

amor. Que estas mesmas águas purifiquem e vitalizem nossa querida  Mariana.   Que sua existência seja sempre um canto de amor, de 

não violência, de inocência e de paz.  A ICI acolhe sua pequena filha estendendo mãos de acolhimento também aos pais:  Marcos Vieira 

de Souza e Simone da Foneseca Machado de Souza, aos avós paternos: Celso Marcos Vieira de Souza e Ana Lucia Vieira de Souza, aos 

avós maternos: Rogério Ribeiro Machado e Maria de Lourdes da Fonseca Machado, aos padrinhos: Bruno Ayres e Rita Vieira de Souza.   

Bendito seja Deus!    

 

PRESBÍTERO LYSÀNEAS MACIEL  -  Na semana passada, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, foi lançado o livro  Perfis 

parlamentares: Lysâneas Maciel, organizado pela jornalista Hebe  Machado Guimarães Dalgaard. A ICI recebeu convite da presidência 

da Câmara dos Deputados para a participação no evento.  Regina Maciel nos comunica que o lançamento do livro ocorrerá também no 

Rio de Janeiro, no inicio do próximo ano.  Parabéns à Câmara pela bela iniciativa. Que a memória política de nosso querido presbítero 

Lysâneas Maciel ilumine homens e mulheres que, na  política partidária ou naquela do  dia a dia,  lutam e sonham com um Brasil mais 

justo, fraterno e igual. Viva nosso Lysâneas! 

 

PROXIMO DOMINGO  -   Celebraremos a chegada do novo ano nos cultos matutino e vespertino. Será tempo de um acerto no relógio 

de nossa existência.  Momento de buscamos aquela sintonia fina com a graça maravilhosa dAquele que verdadeiramente abre nossos 

horizontes, nos fazendo conhecer os lugares espaçosos do Seu amor.  Será tempo sobretudo de cantarmos em gratidão: graças dou por 

esta vida! 

 

REFORMAS DE SUSTENTAÇÃO DO 3º ANDAR – No mês de janeiro, aproveitando o recesso das atividades do CREI, reformas 

serão feitas no pavimento térreo do templo, bem como no segundo andar, para uso mais efetivo das dependências do terceiro andar.  O 

telhado do terraço receberá também reforço em sua sustentação.   Tais reformas inadiáveis são uma boa razão para atualizarmos nossas 

contribuições neste final de ano.  Que  sejamos  generosos em nosso compromisso financeiro com esta casa que nos acolhe com tanto 

amor. 

 

TEATRO DE NATAL – Nossa querida Angela Amaral ensaiou nossas crianças com muito carinho para um pequeno auto de Natal  a 

ser apresentado hoje, no culto da manhã. Louvado seja Deus! 

 

SÉRGIO DUARTE – Reeleito para o Diretório Regional da Sociedade Bíblica do Brasil agora como Tesoureiro.  Parbéns Sérgio! 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira e Tereza; noite: Liliane; Próximo domingo: manhã: Eliezer e Mariana; noite: Mariana 

e Marcelo. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO –  Isaías 63.7-9, Salmo 148, Hebreus 2.10-18, Mateus 

2.13-23. 

 

CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS – No próximo domingo nos cultos da manhã e da noite estaremos agradecendo a Deus as 

bênçãos recebidas durante o ano. Vamos também pedir sua proteção para o ano vindouro. Venham todo para a última celebração do ano! 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: às 10:30h e 19:00h 


