NOTAS IMPORTANTES
O CICLO NATALINO – ADVENTO – O culto cristão é
sempre celebração da vinda do Senhor. Entretanto,
antes de celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo,
somos especialmente convidados a proclamar que o
Senhor vem e a nos prepararmos para a sua vinda. A
palavra “Advento” vem do latim “Adventus
Redemptoris”, ou a “Vinda do Redentor”. Este é um
tempo de espera da manifestação plena do Filho de
Deus, até que cheguemos à comunhão definitiva com
Jesus Cristo. Enquanto caminhamos rumo a essa
vocação comum, vamos colaborando na construção de
um mundo novo e liberto, pois Deus, que é nosso Pai e
Redentor, quebra continuamente o silêncio e se
manifesta a nós em nossa caminhada. Ele está sempre
chegando, e a atitude fundamental de quem o espera é
a vigilância ativa que nos torna co-responsáveis por sua
“casa” que é o mundo. O Advento é tempo de construir
e de caminhar, na solidariedade e na partilha. A cor azul
expressa a esperança e o castiçal de quatro velas nos
convida a uma atitude de vigilância, própria deste
tempo.
REUNIÃO DO CONSELHO DA IGREJA – O pastor Edson
convoca os presbíteros e presbíteras para a reunião do
Conselho a realizar-se amanhã, às 20:00h
pontualmente.
CORO INFANTO-JUVENIL DA ICI – Hoje no culto da
noite o coro infanto-juvenil da nossa Igreja fará sua
primeira apresentação. Parabéns a regente Valéria
Correia pelo lindo trabalho que vem realizando.
BASTISMO - Recebe as águas do Batismo nesta linda
manhã de Advento o pequeno Lucas Braga de Souza
Ventura, filho de Barbara Vieira de Souza e Leonardo
Braga Ventura. São avós paternos Catarina Reis Braga e
Rogélio Ventura. Os avós maternos, Celso Marcos
Vieira de Souza e Ana Lúcia Vieira de Souza. Os
padrinhos: Marcos Vieira de Souza e Simone Machado
de Souza. Que Deus ilumine o pequeno Lucas. Que sua
vida seja iluminada pela presença da estrela do
Advento, por Aquele que é a nossa Vida, Jesus, o Cristo
de Deus.
ATENDIMENTO PSICOLOGICO E PSICANALÍTICO NA ICI Está a pleno vapor este novo projeto da ICI.

Lembramos que todos o(a)s psicólogo(a)s e
psicanalistas que participam do projeto o fazem
voluntariamente.
Os
valores
cobrados
são
integralmente repassados ao Centro de Recuperação
Infantil.
CONTRIBUIÇÕES À IGREJA - No início do ano o
Conselho da Igreja Cristã de Ipanema endereçou uma
pequena carta desafiando os membros efetivos e
afetivos a firmar uma contribuição financeira mais
sistemática à igreja. A reposta foi bastante positiva. É
hora de atualizarmos esse propósito que assumimos,
desta forma poderemos construir um orçamento para
o ano de 2015 que assegure a sustentação de todos os
nossos projetos. Você que ainda não é um contribuinte
sistemático e tem interesse em fazê-lo é só preencher
o pequeno formulário ao final da carta do conselho
enviada no início do ano. Solicite a um dos diáconos de
plantão, preencha e deposite no gazofilácio, que está à
direita da porta de entrada no templo.
CONVITE À ICI - Da Universidade Candido Mendes e do
Centro Alceu Amoroso Lima vem convite endereçado à
ICI para a cerimônia de entrega do prêmio Alceu
Amoroso Lima Poesia e Liberdade 2014. O prêmio
será concedido a Armando Freitas Filho. Receberá
menção honrosa o poeta José Carlos Capinan, e Ariano
Suassuna receberá homenagem pós mortem. Dia 11 de
dezembro, às 18:30h, no Salão Paraná, na Universidade
Candido Mendes, à Rua da Assembléia, 10, 42º andar.
CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ - Amanhã
é dia de classe Paul Tillich, às 18:30h. Em seguida,
meditação cristã com o diácono Alouysio.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 01: Sérgio Roxo
Mundim; dia 03: Marcus Vinícius Osório de Moraes; dia
04: Patrícia Grottera de Oliveira, Carlos Alberto Pereira.
Parabéns aos aniversariantes.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Eliezer;
Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: Alouysio.
NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem aos domingos às
10:30h e 19:00h.

