NOTAS IMPORTANTES
CLASSE PAUL TILLICH ESPECIAL - Conforme vimos
anunciando desde o começo de novembro, amanhã,
dia 02 de dezembro, às 18:30h, será a última classe
Paul Tillich do ano. Conosco estará o Prof. Giovanni
Semeraro, falando sobre o atual momento político
brasileiro. O Prof. Semeraro é filósofo e teólogo,
autor de vários livros, especialmente nas áreas de
educação, filosofia e política. Foi sacerdote da Igreja
Católica Apostólica Romana na Itália e no Brasil e,
desde 1993, é professor do Departamento de
Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Convide seus amigos e amigas. Trata-se de uma
oportunidade única para termos uma visão mais
abrangente e crítica do atual momento brasileiro.
REUNIÃO DO CONSELHO – A última reunião do
Conselho deste ano será excepcionalmente na
próxima quarta-feira, dia 04, às 19:30h.
REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO CREI – A
reunião do Conselho Consultivo do Centro de
Recuperação Infantil será também na quarta-feira,
dia 04, às 18h.
PROGRAMAÇÃO DE NATAL - Fique atento!
Segundo domingo, dia 08, culto da noite: Coral
Guanabara, apresentando o Oratório de Natal,
Op.12 de Camille Saint-Säens, acompanhado de
harpa e quarteto de cordas. Terceiro domingo, dia
15, culto da manhã: Jogral de Natal Hosanas! de
autoria do Rev. Jonas, pelo Grupo de Jovens da ICI.
Terceiro domingo, dia 15, culto da noite:
Apresentação de Natal do Coral Infantil da ICI.
Quarto domingo, dia 22, culto da noite: Cantata de
Natal pelo Coro Myrza Wanderley. Será um lindo
mês. Venha celebrar este Advento conosco. Trago
seus amigo(a)s e convidado(a)s.
NOVO LIVRO DO REV. JONAS REZENDE - Teclado na
Alma é o mais novo livro do nosso Pastor Jonas. O
lançamento será aqui na Igreja, na próxima sextafeira de dezembro, dia 06 às 19:30h. Será uma noite
especial. Venha abraçar o nosso querido Pastor
Jonas e conhecer o trigésimo livro de sua vasta
produção literária.
NA CASA DA CELY, O NATAL CHEGA MAIS CEDO –
Venha celebrar conosco a proximidade do Natal, na

Casa da Cely, no próximo sábado, dia 7 de
dezembro, às 17:00h. Haverá participação do Coral
e no final estamos convidados para uma maravilhosa
Ceia. Cada família levará um prato de comida ou
participará com um valor para compra das bebidas.
Consulte previamente o irmão Antonio Carlos, após
um dos cultos ou pelo telefone 99617-3021.
MEDITAÇÃO – O grupo de meditação hesicasta,
coordenado por Graça Ivo, reúne-se amanhã, aqui
na Igreja Cristã de Ipanema, às 17:30h.
PROGRAMAÇÃO DE NATAL NO VIDIGAL – No
próximo domingo, dia 08, estaremos inaugurando
nosso espaço e comemorando o Natal com a entrega
de presentes para as crianças. Estamos estudando a
possibilidade de oferecermos, o quanto antes, além
das aulas de inglês após o culto, um curso de
alfabetização de adultos. Seria uma maneira,
através de um esforço tão pequeno, de inserirmos
pessoas no mundo das letras, elemento básico e
fundamental para o desenvolvimento mínimo das
capacidades humanas. Estamos precisando de
voluntários tanto para a alfabetização como para
nos ajudar na condução das aulas dominicais para as
crianças. Alguém se interessaria? A idéia é que não
sobrecarreguemos ninguém e, por isso, propomos
uma escala de trabalho. Se você quiser nos ajudar
procure o pastor Leonardo ou o diácono Alouysio.
VISITANTES – Estiveram conosco no domingo
passado os seguintes visitantes: Simone Cadinelli,
Arthur Monteiro Wanderley, Eduardo Wanderley.
Que sejam sempre bem vindos!
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 01.12: Sérgio
Roxo Mundim; dia 03: Marcus Vinicius Osório de
Moraes; dia 04: Patricia Grottera de Oliveira, Carlos
Alberto Pereira; dia 07: Irmgard Schanner. A ICI
parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a
todos abençoe.
DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite:
Eliezer; Próximo domingo: manhã: Izabel; noite:
Alouysio.
NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem aos domingos às
10:30h e 19:00h.

