
Notas Importantes 
 

AGRADECIMENTOS: Agradecemos imensamente ao Coro Myrza Wanderley 

pelo esforço, ensaios e dedicação para abrilhantar nossa celebração desta noite. 

Agradecemos ao maestro Pedro Marcos que assumiu a difícil tarefa de substituir 

nossa regente Bianca, que esteve durante tantos anos a frente do coro. Que o 

Eterno guie seus passos e os abençoe sempre. 

 

MESTRE EM MÚSICA: Essa semana o maestro do nosso coro teve sua 

dissertação de Mestrado em Música aprovada pela UFRJ. Parabéns ao querido 

maestro Pedro Marcos. 

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO: Por conta dos feriados de Natal e Ano Novo, 

voltaremos com nossa reunião de oração apenas em janeiro. 

 

CANAL SAÚDE: Esta semana o Rev. Bruno Oliveira teve uma participação no 

programa Sala de Convidados do Canal Saúde falando sobre Fé e Saúde. Se você 

perdeu, pode assistir ao programa na íntegra pelo canal do Youtube da 

emissora. 

 

CLASSE PAUL TILLICH: A coordenação da Classe Paul Tillich agradece a 

todos que se envolveram de alguma forma com a condução dos trabalhos ao 

longo deste ano. Foram 7 temas desenvolvidos: Filosofia e Teologia 

Latinoamericanas, Filosofia e Teologia Afroameríndias, Mística e Ascese no 

Monasticismo, Redescobrindo o Penteteuco (1ª parte), Psicanálise e Religião, 

Evangelho de Mateus e pontes com o 1º Testamento, Uma Viagem ao Coração do 

Hinduísmo, além do lançamento de livros. Registramos um agradecimento 

especial aos professores Alexandre Cabral, Marcus Reis Pinheiro, Eduardo Mourão 

e Pedro Gentil que preparam estudos fantásticos para a nossa comunidade. 

Também agradecemos à Secretaria da ICI que sempre apoiou a realização da 

Classe com a produção dos materiais utilizados na aula. E, por último, 

registramos um emocionado agradecimento a todos os membros da ICI que 

apoiaram diretamente o projeto da Classe subsidiando a vinda de professores, o 

que fez com que a classe tivesse um brilho especial neste ano. Ano que vem tem 

mais! Fiquem atentos às comunicações nos boletins e no Facebook da ICI. 
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Olá, pessoal! Se você deseja conhecer melhor e 

participar de nossa creche, entre em contato conosco e 

vamos juntos trabalhar para continuar oferecendo uma 

 educação de qualidade. Contatos: 97517-7389 (Nágila – 

 Diretora pedagógica) 99163-3608 (Victor – Presidente). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 22.12 Pedro de Souza Caetano da Silva 

23.12 Talita Stephany de Matos 26.12 Fabio Cavalcanti da Silva 27.12 Carusa 

Romano de Moura, Gerli de Araújo Goldfarb 31.12 Elisa Maria Elisa Hoeschl de 

Gusmão, Vanessa Maira Lima Campos. A todos e todas, um abraço carinhoso da ICI! 

 

LITURGIA E EVANGELHO DO PRÓXIMO DOMINGO: 1º Domingo do 

Tempo do Natal: Mateus 2.13–23; Salmo 148; Isaías 63.7–9; Hebreus      

2.10–18 (cor: branco/dourado) 

 

• ESCALA DOMINICAL DA DIACONIA• 

HOJE 
manhã Izabel Cristina 

noite Alberto 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

manhã Elisabete 
noite Alouysio 

 

 

CREI • Centro de Recuperação Infantil ........................... 
CAPSI • Atendimento Psicológico e Psicanalítico ........... 
Bazar Permanente da ICI ................................................. 

Victor Siqueira 
Cecília Lessa 
Ângela Amaral 

Se você deseja conhecer ou apoiar de modo específico os nossos projetos,  
procure pelos respectivos responsáveis ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. 

Sua participação e doações serão sempre muito bem vindas! 

 

Celebrações dominicais  ................................. 10h30 e 19h 
Classe Paul Tillich ........................................... 18h30 (2a feira) 
Meditação Cristã ............................................ 18h30 (4a feira)  
Ensaio do Coro Myrza Wanderley  ................. 17h (domingo) 

 


