
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
CELEBRAÇÃO DO NATAL – A grande 

celebração do Natal acontecerá hoje, terceiro 

domingo do advento.  Pela manhã haverá uma 

apresentação do coro infantil da ICI e no culto 

da noite, a esperada cantata do coral Myrza 

Wanderley, em parceria com o Coral da Igreja 

Presbiteriana de Bonsucesso.  No dia 25 de 

dezembro e primeiro de janeiro, culto pela 

manhã e à noite nos horários de sempre.  

 

IGREJA PRESBITERIANA DE 

BONSUCESSO - Com alegria receberemos no 

culto da noite a visita do coral da Igreja 

Presbiteriana de Bonsucesso, acompanhada do 

querido Pastor, Rev. João Brilhante. O Pastor 

Bruno, integrante do coral, também nos agracia 

com sua presença. No domingo que passou o 

Coral da ICI foi recebido com muito carinho 

pelos irmãos irmãs daquela comunidade. Um 

delicioso churrasco foi servido após o culto, 

num clima de comunhão e amor.    

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: 

Nina Sulamita Maatouk; dia 20: Maria Teresa 

Guilhon Macieira de Barros; dia 22: Pedro de 

Souza Caetano da Silva.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes estenda 

as suas bênçãos. 

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã teremos 

a última aula do ano da classe Paul Tillich. O 

tema continua sendo o livro de Marcus Borg e 

Dominic Crossan, O primeiro Natal: O que 

podemos aprender com o nascimento de Jesus.  

 

CONTRIBUIÇÕES DE FINAL DE ANO - 

Com vistas às reformas que serão feitas nas 

dependências da cozinha e do terceiro andar do 

templo e também pensando nos encargos de 

final de ano, tais como o décimo terceiro salário 

e férias do quadro de funcionários da Igreja, 

sintamo-nos convidados a oferecer uma 

contribuição especial nesse mês de dezembro.  

O quadro de colaboradores que contribuem 

sistematicamente à Igreja tem se mantido, com a 

graça de Deus. Isso nos permite honrar os 

compromissos financeiros e continuar 

melhorando os serviços oferecidos e expandi-los 

cada vez mais.  Neste mês, entretanto, é preciso 

um reforço.  E certamente você, sem nenhum 

sacrifício, poderá participar dessa cota extra de 

amor com generosidade e, sobretudo, alegria. 

DELICIOSO TEXTO DE L. BOFF SOBRE 

O NATAL – (...) Vivíamos o tempo glorioso do 

mito. O mito traduz melhor a verdade que a 

pura e simples descrição histórica. Como falar 

de um Deus que se fez criança, do mistério do 

ser humano, de sua salvação, do bem e do mal 

senão contando histórias, projetando mitos que 

nos revelam o sentido profundo dos eventos? Os 

relatos do nascimento de Jesus contidos nos 

evangelhos, contem elementos históricos, mas 

para enfatizar seu significado religioso, vem 

revestidos de linguagem mitológica e simbólica. 

Para nós crianças tudo isso eram verdades que 

assumíamos com entusiasmo. (...) Hoje vivemos 

os tempos da razão e da desmitologização. Mas 

isso vale somente para nós adultos. As crianças, 

mesmo com o Papai Noel e não mais com o 

Menino Jesus, vivem o mundo encantando do 

sonho. O bom velhinho traz presentes e dá bons 

conselhos. Como tenho barba branca, não há 

criança que passe por mim que não me chame 

de Papai Noel. Explico-lhes que sou apenas o 

irmão do Papai Noel que vem para observar se 

as crianças fazem tudo direitinho. Depois conto 

tudo ao Papai Noel para ganharem um bom 

presente. Mesmo assim muitos duvidam. Se 

aproximam, apalpam minha barba e dizem: de 

fato o Sr. é o Papai Noel mesmo. Sou uma 

pessoa como qualquer outra, mas o mito me faz 

ser Papai Noel de verdade. Se nós adultos, 

filhos da crítica e desmitologização, não 

conseguimos mais nos encantar, permitamos 

que nossos filhos e filhas se encantem e gozem o 

reino mágico da fantasia. Sua existência será 

repleta se sentido e de alegria. O que queremos 

mais para o Natal senão esses dons preciosos 

que Jesus quis também trazer a este mundo?  

Confira o texto na íntegra no mural ou no blog 

da ICI.  

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Lya; 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: 

Teresa; noite: Eliezer.  

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... Por 

favor, desliguem os celulares antes mesmo de 

entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos 

os domingos às 10:30h e 19:00h.

 

  

 


