
NOTAS IMPORTANTES 

 
PRESBITÉRIO GRANDE LONDRINA - O Pastor Edson encontra-se em Londrina, desde 

quinta-feira, participando da reunião ordinária do seu concílio de origem, o Presbitério Grande 

Londrina. Retorna ao Rio amanhã. 

 

PETRÓPOLIS – Nossa Congregação em Petrópolis reúne-se hoje, às 19:00h,  para momentos de 

louvor, ensino e comunhão.  Na celebração de hoje, entre os muitos motivos de ação de graças, está  

o Projeto Fênix que tantas bênçãos têm trazido, tanto aos beneficiários como aos benfeitores. A 

alegria de fazer o bem tem sido a marca desse lindo projeto da nossa congregação. Bendito seja 

Deus! 

 

CULTO DE NATAL – No próximo domingo, em ambos os cultos estaremos celebrando o Natal 

de Jesus.  No culto da noite haverá apresentação especial do coral da ICI. Prepare o seu coração!!! 

 

REUNIÃO DO CONSELHO -  Principais resoluções: 1. Aceitar proposta de reforço das estruturas 

dos pavimentos do edifício da ICI. 2. Eleger grupo de trabalho para estudar a situação do CREI 

frente a demandas tais como a renovação do convênio com o município em julho do próximo ano. 

3. Criar grupos pequenos para refletir e apresentar propostas para atender as crescentes demandas 

da Igreja como: visitação de enfermos e necessitados, vitalização da comunicação da Igreja, 

recriação da página da ICI com vistas a veicular os sermões pregados aos domingos e etc.   

 

CONTRIBUIÇÕES À ICI – Atualize suas contribuições à ICI neste final de ano. As reformas do 

prédio no inicio do próximo ano e as despesas com pagamento de décimo terceiro elevam muito 

nossas despesas neste e no próximo mês.  Que tais demandas sejam  um convite à generosidade e 

liberalidade em nosso contribuir. Manifestemos  nossa gratidão e louvor também através de nossos 

dízimos e ofertas.  

 

RENDIMENTO DO CHÁ DO CREI – O chá beneficente teve um rendimento líquido de R$ 

4.840,86.  A Diretoria agradece a todos que  colaboraram, quer comprando convite, ou ajudando na 

organização.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 15: Jether Pereira Ramalho; dia 17: Amaury Costa; 

dia 18: Nina Sulamita Maatouk; dia 20: Maria Teresa Guilhon Macieira de Barros.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus que a todos estenda as suas bênçãos. 

 

NASCIMENTO – No dia 18 de novembro nasceu na Alemanha Selena Portella Linck, filha de 

Flávia e Mathias. Selena é neta de Rejane Pinhão e bisneta de Lizette Pinhão. Aos felizes pais e 

avós os parabéns da ICI e que as bênçãos divinas sejam derramadas sobre a pequenina Selena.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; noite: Bruno; Próximo domingo: manhã: Samira e 

Tereza; noite: Liliane. 

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – 2 Samuel 7.1-11, 

16; Lucas 1.47-55 ou Salmo 89.1-4, 19-26, Romanos 16.25-27, Lucas 1.26-38. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por favor não se esqueça de desligar o celular. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS 

 às 10:30h e 19:00h 


