
NOTAS IMPORTANTES 

 
REUNIÃO DO CONSELHO DA ICI – O 

pastor Edson convoca os presbíteros e 

presbíteras para a última reunião do ano a 

realizar-se amanhã, dia 05, às 20:00h 

pontualmente. 

 

PRESENTE DE NATAL -  Na noite deste 

segundo domingo do Advento receberemos 

a amável visita do Coral da Igreja 

Presbiteriana de Vila Isabel,  que 

apresentará uma linda cantata de Natal. O 

Reverendo Marcos Martins acompanha o 

grupo.  Presentes de Natal para a ICI. 

Louvado seja Deus!  

 

CELEBRAÇÃO DO NATAL - A grande 

celebração do Natal acontecerá no dia 18 de 

dezembro, terceiro domingo do mês. No 

culto da manhã haverá uma apresentação do 

Coro infantil da ICI e no culto da noite, a 

esperada cantata do Coral Myrza 

Wanderley.  

 

CLASSES POPULARES NO BRASIL: 

EXERCÍCIO DE COMPREENSÃO –  

De nossa  querida Kitta, chega-nos o 

seguinte convite: Convido todos para o 

lançamento  do último livro do Valla com 

a parceria da Bia e da Eveline. O sonho 

dele em ver o livro publicado pela ENSP 

(Escola Nacional de Saúde Pública) se 

realizou. Vamos fazer um belo lançamento 

e brindar com os amigos. Por favor, 

divulguem para suas redes. Bjos. Kitta.   

Anote em sua agenda: 16 de dezembro, às 

18h, na Livraria do Museu da República. O 

convite está afixado no mural, no corredor 

do templo. Que saudade do nosso amado 

Victor Valla! 

 

RELIGIÕES CONSTRUTORAS DA 

JUSTICÁ E DA PAZ - É o tema do Curso 

de Verão, oferecido pelo CESEP (Centro 

Ecumênico de Serviços à evangelização e 

educação popular), que acontece entre os 

dias 8 a 15 de janeiro em São Paulo. O 

curso de Verão é um programa de formação 

popular a partir da realidade e seus 

desafios, à luz da Bíblia, teologia, pastoral e 

do compromisso cristão com a sociedade.  

Os assessores do encontro em janeiro serão: 

Milton Schwantes, Faustino Teixeira e 

Ivone Gebara. Para maiores informações, 

confira no mural.  

 

CLASSE PAUL TILLICH – Amanhã é 

dia de classe Paul Tillich com o estudo do 

livro O primeiro Natal: o que podemos 

aprender com o nascimento de Jesus, de 

Marcus J. Borg e Dominic Crossan, Editora 

Nova Fronteira. Nosso estudo começa 

pontualmente às 18:30h.  

 

2ª. CHAMADA DE INSCRIÇÃO PARA 

O CREI – dia 19 de dezembro de 8 às 11h. 

Idade de 2 a 2 anos e 11m em fevereiro de 

2012.  Documentos necessários: certidão de 

nascimento, identidade dos pais, 

comprovante de renda e de residência.   

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – 

hoje: Patrícia Grottera de Oliveira, Carlos 

Alberto Pereira, Carusa Romano Moura; 

dia 07: Irmgard Schanner.  A ICI 

parabeniza os aniversariantes e pede a Deus 

que lhes estenda as suas bênçãos. 

 

PROJETO CESTA BÁSICA – Para 

completar as 12 cestas referentes aos meses 

de dezembro e janeiro que serão entregues 

neste mês faltam os seguintes itens: leite em 

pó: 4, açúcar, 5 kl, fubá, 3 kl, extrato de 

tomate: 8, pó de café 7 pac, de 500 grs, 

biscoitos: 6 pac, óleo: 5 lt, aveia 5 cx.  

Aproveitamos para agradecer a todos que 

colaboraram com a cesta básica durante este 

ano e esperamos que continuem no mesmo 

espírito no próximo ano.    

 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: 

Izabel; noite: Marcelo e Mariana; Próximo 

domingo: manhã: Samira; noite: Eliezer. 

 

SILÊNCIO...SILÊNCIO...SILÊNCIO... 

Por favor, desligue o celular antes mesmo 

de entrar no templo. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES – Ocorrem 

todos os domingos às 10:30h e 19:00h. 

 

 

 


