
NOTAS IMPORTANTES 

CORO INFANTO-JUVENIL DA ICI - Está em plena 

atividade o coro infanto-juvenil da nossa Igreja. No 

primeiro domingo do Advento o grupo fará sua 

primeira apresentação.  Todas as crianças e juvenis são 

bem vindos!  

ATENDIMENTO PSICANALITICO E PSICOTERAPEUTICO 

NA ICI – Se você conhece pessoas de baixa renda que 

tenham interesse em receber um atendimento 

psicológico qualificado,  faça uma ponte entre elas e a 

Igreja. A entrevista pode ser agendada pelo telefone 

2287-8144, de segunda à sexta-feira, de 9:00 às  12:00h 

e de 13:00h às 15:00h.   

AGENDA DOS TRABALHOS NO VIDIGAL PARA O 

RESTANTE DO ANO – Hoje não teremos atividades, em 

função do passeio turístico da Comunidade; dia 

30.11.2014 – 09:30h – Reunião das grávidas com filhos 

recentes; 10:30h – Culto da comunidade; dia 

07/12/2014 – Apresentação do Coral da ICI; dia 21/12: 

10:30h – Culto Natalino e Confraternização da 

Comunidade e entrega de lembranças para as crianças; 

dia 28/12 – 10:30h – Culto de Encerramento do ano de 

2014. 

OREMOS POR NOSSA IRMÃ LIZETE PINHÃO  - Nossa 

querida Irmã Lizete Pinhão submeteu-se, na última 

quarta-feira, a um procedimento cirúrgico para 

colocação de marca passo. Oremos por sua pronta 

recuperação. Que Deus a ilumine e abençoe ricamente!  

PRIMEIRO DOMINGO DO ADVENTO -  Hoje é o último 

domingo do calendário litúrgico.  Celebramos o Cristo, 

Rei do Universo. No próximo domingo inicia-se o 

período do Advento.  No culto da manhã do primeiro 

domingo do Advento teremos cerimônia do batismo 

infantil do pequeno Lucas, neto de  Celso Soares e Ana 

Lucia Vieira de Sousa. 

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 assumir tal 

compromisso, 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. 

CONTRIBUIÇÕES À IGREJA VIA DEPÓSITO BANCÁRIO -  

O Conselho também solicita àqueles e aquelas que 

depositam sua contribuição mensal na conta bancária 

da Igreja, que não se esqueçam de colocar o recibo do 

depósito no envelope amarelo  recolhido no momento 

do ofertório.  Isso facilita em muito o trabalho da 

tesouraria.  Aqueles e aquelas que quiserem tornar-se 

contribuintes pela via do depósito bancário, seguem os 

dados da conta da Igreja:  Banco Bradesco, ag. 213, 

conta corrente: 58922-5, CNPJ: 30.124.747/0001-12. 

ZUMBI DOS PALMARES -  O Brasil celebrou na última 

quinta-feira,  dia 20 de novembro, o Dia da Consciência 

Negra. A data faz referência à morte de Zumbi, o então 

líder do Quilombo dos  Palmares – situado entre os 

estados de Alagoas e Pernambuco, na região Nordeste 

do Brasil. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, 

por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. 

O dia de sua morte, descoberta por historiadores no 

início da década de 1970, motivou membros do 

Movimento Negro Unificado contra a Discriminação 

Racial, em um congresso realizado em 1978, a 

elegerem a figura de Zumbi como um símbolo da luta e 

resistência dos negros escravizados no Brasil, bem 

como da luta por direitos que seus descendentes 

reivindicam ainda nos dias de hoje.  {Fonte: 

http://www.conic.org.br }  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 26: Liriam 

Esteves Ludovino, Tiago de Mello e Souza Andrade, 

Maria Helena de Oliveira Bertola; dia 27: Enilde Maciel.   

Parabéns a todos os aniversariantes. 

 CLASSE PAUL TILLICH E MEDITAÇÃO CRISTÃ -  Amanhã 

é dia de classe Paul Tillich, às    18:30h.   Em seguida, 

meditação cristã com o diácono Alouysio. 

LEITURAS BÍBLICAS PARA A LITURGIA DO PRÓXIMO 

DOMINGO – Isaias 64.1-9, Salmo 80.1-7, 17-19, 1 

Corintios 1.3-9, Marcos 13.24-37. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Celso; noite: Dimas; 

Próximo domingo: manhã: Lya; noite: Eliezer. 

 NOSSAS CELEBRAÇÕES: Ocorrem aos domingos às    

10:30h e 19:00h.  

http://www.conic.org.br/

