
NOTAS IMPORTANTES 
 

ADVENTO – Advento, tempo de espera e esperança, de atenção e vigilância, de alegre 

chegada e amorosa acolhida. O ciclo do Natal engloba o tempo do Advento como 

preparação, as festas do Natal como chegada e realização e o tempo do Natal como 

prolongamento que se encerra com a festa do Batismo do Senhor.  O Advento marca nova 

etapa na caminhada de nossas comunidades. 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, nosso Pai e Redentor quebra continuamente seu 

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. Nenhuma de nossas comunidades pode se considerar modelo   

histórico de perfeição. Por isso o Advento é tempo de construir e de caminhar, na 

solidariedade e na partilha. Jesus vem continuamente e de muitos modos. Só a vigilância 

ativa será capaz de descobri-lo nas novas situações em que se apresenta. (Manual do culto 

da IPI e Revista Vida Pastoral) 

 

HOJE NÃO HAVERÁ A CELEBRAÇÃO DA NOITE – Em virtude do Encontro da ICI 

em Guapimirim hoje não teremos a celebração da noite.  Pedimos a Deus que acompanhe 

os nossos irmãos de volta a casa. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 01/12: Sérgio Roxo Mundim; dia 03: Marcus 

Vinícius Osório de Moraes; dia 04: Patrícia Grottera de Oliveira, Carusa Romano Moura.  

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

 

BAZAR NOVOS E USADOS – Na semana que se inicia o CREI realizará mais um bazar.  

Para realizá-lo necessitamos de sua colaboração com roupas novas e usadas, calçados, 

artigos domésticos, eletro-eletrônicos,  brinquedos, tudo em bom estado de uso.  Podem 

trazer até o início da semana no horário de 8 às 17:00h.    

 

REUNIÃO DO CONSELHO – O Rev. Edson convoca os presbíteros e presbíteras para a 

reunião do Conselho a ser realizada dia 08 de dezembro, às 20:00h pontualmente. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Encerra seus estudos amanhã devendo retornar no próximo 

ano em data a ser agendada.   

 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO – Isaías 

40.1-11, Salmo 85.1-2, 8-13, 2 Pedro 3.8-15
a
, Marcos 1.1-8.. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – Próximo domingo: manhã: Izabel; noite: Wania. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO...Por favor desligue o celular antes mesmo de 

entrar no templo! 

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


