
NOTAS IMPORTANTES 
 

CICLO DO NATAL 

Advento 

 

Advento, tempo de espera e esperança, de 

atenção e vigilância, de alegre chegada e 

amorosa acolhida. No ciclo do Natal, fazemos 

memória da vinda do Senhor, da sua 

manifestação na fragilidade de nossa carne e na 

contingência de nossa história, enquanto 

aguardamos seu novo Natal, sua vinda 

definitiva e gloriosa no fim dos tempos. 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. Esperar a chegada do 

Senhor é aguçar nossa sensibilidade para 

captar os inúmeros sinais da manifestação de 

Deus em nosso tempo. As cores litúrgicas: azul 

expressa a esperança, o branco e o ouro 

simbolizam a Divindade, luz, glória, alegria e 

vitória.  (Manual do Culto da IPI e Revista 

Vida Pastoral) 

 

VISITAS NO ADVENTO - Na celebração do 

Advento no Culto da noite, receberemos a visita 

e palavra do Pastor Josias da Costa Junior.  

Além de pastor batista, Josias é também 

professor do Instituto Metodista Bennett, 

pesquisador da relação teologia / literatura.  

Também nos visita nesta noite, o jovem teólogo 

Clayton Rêgo, que acaba de lançar o livro 

Numa só existência, Mil possíveis em mim. 

Aqueles e aquelas que tiverem interesse em 

fazer uma incursão pela poesia de Clayton 

poderão adquirir um exemplar do livro, que 

estará sendo vendido, após o culto, ao preço de 

R$ 25.00.  Que sejam muito bem vindos esses 

dois ‘peregrinos da esperança’. Que levem o 

abraço e carinho da ICI. 

 

ESPAÇO ECUMÊNICO: HANS KÜNG - A 

Filarmônica de Berlim transformou em música a 

teologia do sacerdote católico e professor 

universitário Hans Küng. De acordo com a 

Fundação Ética Mundial, presidida pelo teólogo 

suíço de 83 anos, em sua obra para coro e 

orquestra de uma hora e meia de duração, o 

compositor britânico Jonathan Harvey levou à 

partitura os pensamentos de Hans Küng sobre as 

religiões mundiais.  Fonte: Boletim da Rede de 

Cristãos 

 

ESPAÇO ECUMÊNICO: GÊNERO E 

RELIGIÃO - Scott Anderson, de 56 anos, da 

Igreja Presbiteriana de Aliança em Madison, 

Wisconsin, deixou seu ministério presibiteriano 

na Califórnia há mais de 20 anos, após dizer à 

sua congregação que era homossexual, uma vez 

que a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos 

proibia que os homossexuais fossem pastores. 

Agora, no mês de setembro ele foi novamente 

recebido na igreja, como seu primeiro membro 

abertamente homossexual ordenado pastor. Em 

2010 quando a Assembléia Nacional da Igreja 

voltou pela derrubada da proibição, Anderson 

pode retornar.   Fonte: Boletim da Rede de 

Cristãos  

 

O DIÁLOGO CRISTÃO-MUÇULMANO - 

Confira no mural o belíssimo artigo do Prof. 

Faustino Teixeira, do Programa de Pós 

Graduação em Ciências da Religião da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre o 

recente e premiado filme “Homens e Deuses”, 

de Xavier Veauvois, sobre os monges trapistas 

de Tibhirine, na Argélia.  O texto tem como 

título: Paolo Dall’Oglio e a espiritualidade no 

mundo muçulmano.  

 

REUNIÃO DE ORAÇÃO – A última reunião 

de oração de 2011 acontecerá na próxima terça-

feira, na residência do casal Anna Paula e 

Edson. Às 15h, pontualmente. O endereço: Rua 

Republica do Peru, 481, apto 905.  

 

PROJETO CESTA BÁSICA – No mês de 

dezembro fazemos a doação de 2 cestas básicas, 

portanto solicitamos que reforcem suas cestas 

neste mês: arroz, feijão, óleo, leite em pó 

integral, açúcar, pó de café (500 grs), aveia, 

sardinha ou atum, extrato de tomate, biscoitos.  

Agradecemos a todos que puderem colaborar.  

A primeira cesta será entregue no segundo 

sábado do mês de dezembro.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – dia 

27: Enilde Maciel; dia 01.12: Sérgio Roxo 

Mundim; dia 03: Marcus Vinicius Osório de 

Moraes.  A ICI parabeniza os aniversariantes e 

pede que Deus a todos estenda as suas bênçãos. 

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Teresa; noite: Eliezer; Próximo domingo: 

manhã: Izabel; noite: Marcelo e Mariana. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem todos 

os domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 

 


