
NOTAS IMPORTANTES 

PROGRAMAÇÃO DE NATAL DA ICI NESTE 
TERCEIRO DOMINGO DO ADVENTO–  Hoje, no 
culto da manhã, teremos a apresentação do 
Jogral de Natal Hosanas! Bendito o que veio em 
nome do Senhor! de autoria do Rev. Jonas, que 
também nos trará a mensagem. O jogral é 
composto por um grupo de jovens da ICI. No 
culto da noite teremos a apresentação de Natal 
do Coral Infantil da Igreja. Não perca!  

PRÓXIMO DOMINGO - No próximo domingo, no 
culto da noite, teremos apresentação especial 
do Coral Myrza Wanderley, com uma linda 
cantata de Natal. Traga seus amigos e 
convidados.  

CARTAS AOS MEMBROS EFETIVOS DA IGREJA 
CRISTÃ DE IPANEMA – Neste domingo os 
diáconos e diaconisas de plantão continuarão 
distribuindo a carta do Conselho dirigida aos 
membros afetivos e efetivos da Igreja. Estes são 
convidados a renovar seu compromisso 
financeiro com a Igreja e a comprometerem-se 
em contribuir mensalmente a fim de que a 
tesoureira da Igreja possa ter mais segurança na 
elaboração do orçamento para o ano vindouro. 
Membros efetivos e afetivos, basta que 
coloquem o nome na ficha anexa à carta, 
registrando a quantia com a qual pretendem 
contribuir mensalmente em 2014. Basta 
destacar a ficha anexada à carta, preencher e 
depositar no gazofilácio à entrada do templo.  

AGRADECIMENTO – O CREI agradece a  Miriam 

Guimarães pela doação do total resultante  da 

venda do CD com músicas de sua autoria.           

O valor:  R$ 700,00. Obrigado Miriam querida!  

NASCEU O PEQUENO PEDRO – Nasceu Pedro, 
filho do Pastor Leonardo e Gisele Amorim no 
último dia 10 de dezembro.  Um meninão lindo 
cuja foto pode ser conferida no mural do 
templo. O abraço de amor e júbilo da ICI ao 
Pastor Leonardo, Gisele e Lucas. 

MEDITAÇÃO CRISTÃ - A classe de meditação 
cristã continua se reunindo, e assim o fará até o 
final do ano, às segundas feiras, às 20h 
pontualmente aqui na Igreja. 

CLASSE PAUL TILLICH – Estamos de férias. 
Nossas aulas recomeçam em fevereiro. 

ICI NO VIDIGAL - No último domingo 
inauguramos oficialmente nossa Congregação 
na comunidade do  Vidigal. Com a presença dos 
Pastores Leonardo e Edson, o diácono Alouysio e 
o seminarista Roberval, celebrou-se o Advento 
na casa da Sra. Lindomar. Após a celebração     
D. Linda serviu deliciosos quitutes ao grupo. Em 
seguida, o grupo deslocou-se para a residência 
contígua, do Sr. José das Frutas, para inaugurar 
o espaço onde as crianças da congregação irão 
se reunir. Foram momentos de emoção e 
fortalecimento da convicção  de que temos 
muito a fazer e compartilhar com os moradores 
daquela comunidade.  

TECLADO NA ALMA - É a mais recente obra do 

Pastor Jonas Rezende, cujo lançamento 

aconteceu aqui na ICI no último dia 06. Aqueles 

e aquelas que não puderam vir na noite do 

lançamento podem adquirir o livro com o Pastor 

Sérgio Duarte em ambos os cultos. Uma ótima 

opção para presentear neste Natal!  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Jether 

Pereira Ramalho; dia 17: Amaury Costa; dia 18: 

Nina Sulamita Maatouk; dia 20: Maria Teresa 

Guilhon Macieira de Barros.  A ICI parabeniza os 

aniversariantes e pede a Deus que lhes derrame 

suas bênçãos. 

DIÁCONOS DE PLANTÃO – manhã: Samira: 

noite: Rute; Próximo domingo: manhã: Celso; 

noite: Dimas. 

MANDELA: UM COLOSSO DE CARÁTER MORAL 
INATACÁVEL - 'Em vez de querer o que lhe era 
devido, proclamou o perdão, inspirando outros 
com extraordinária nobreza de espírito', diz 
Desmond Tutu, Arcebispo da Cidade do Cabo. 
 Confira o contundente testemunho do 
arcebispo sul africano sobre a vida de “Madiba”: 
  http://oglobo.globo.com/mundo/um-colosso-
de-carater-moral-inatacavel-11009458 
                         Viva Mandela !!! 
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