
NOTAS IMPORTANTES 

 
 
CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS PELO ANO DE 2009 – Hoje estamos agradecendo a 

Deus as ricas bênçãos recebidas durante o ano e ao mesmo tempo pedindo Sua Proteção para o ano 

de 2010. Que Ele, por Sua maravilhosa Graça, a todos e todas nos abençoe. 

 

CONSELHO DA ICI - Como tradicionalmente acontece, não teremos reunião do Conselho no mês 

de janeiro. Nossa próxima reunião acontece no inicio de fevereiro. 

 

MARCHA PELA PAZ CONTRA VIOLÊNCIA – A marcha que atravessou 6 continentes, 

passou por 100 países, entusiasmou milhões de pessoas em 300 cidades, foi recebida na praia de 

Copacabana, no Rio de Janeiro, no ultimo dia 19. Os cariocas uniram-se a este evento mundial 

numa verdadeira festa da paz. A ICI marcou presença. Parabéns a Liana (filha da Lenita Moraes) e 

Ricardo pela bonita e entusiasmada condução da marcha aqui no Rio! 

 

PRÓXIMO DOMINGO - Celebraremos o domingo da Epifania. Trata-se de um dia muito especial 

no qual celebramos as visitações divinas sem as quais o mundo desmoronaria no caos e a vida 

perderia totalmente o sentido. 

 

NOSSA GRATIDÃO A DEUS - Pela vida do Conselho da ICI e pelos seus pastores. Pelo trabalho 

diaconal que vai se fortalecendo cada vez mais.  Pelo coral que nos encanta e enche o coração de 

força a cada domingo. Por Lizete Pinhão e a força edificante de sua voz tão abençoada. Pela 

secretária da Igreja, Rute Perandini, por sua dedicação e amor ao trabalho da Igreja. Ao Christovam 

de Oliveira Araujo Filho pelo cuidado na revisão dos boletins e ao Sérgio Duarte pela impressão 

dos mesmos. Por Lenita Moraes, pela condução amorosa e firme da reunião de oração na casa da tia 

Eunice. Por Tia Eunice, seu amor sem limites e sua casa sempre aberta para acolher a nossa reunião 

de oração. Pelo projeto cesta básica, sob a liderança do Pastor Leonardo, que vai se solidificando 

cada vez mais como um espaço da verdadeira cidadania. A Miriam Guimarães, Tereza, Samira e 

Consuelo pela arrumação do templo nos diferentes tempos litúrgicos. Ao Conselho do CREI na 

direção serena e amorosa de Lucilia Ramalho e todos os conselheiros e conselheiras.  A toda 

diretoria do CREI, Regina Maciel, Rejane Pinhão, Elizete Pires dos Santos, Claudia Sant’Anna e 

Bruno Miguez, pelo trabalho incansável durante todo o ano. Aos voluntários do CREI, Paulo e Ana 

Reis o nosso abraço amigo e a nossa imensa gratidão.  Ao Denílson cuja simpatia já conquistou o 

coração da ICI. Um agradecimento especial aos nossos queridos Neno e Ana pela maneira linda 

como acolhem em seu lar, há vários anos, a nossa congregação de Petrópolis. Por tudo, todos e 

todas, o nosso coração se derrama em graça diante de Ti, ó Pai de Amor.  

 

SECRETARIA DA ICI – A secretaria da ICI estará em recesso nesta primeira semana do ano.  

Volta a funcionar na 2
a
. feira, dia 04 de janeiro. 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – hoje: Dora Paz do Nascimento Silva; dia 04: Cely de 

Souza Soares, Karina Velasco de Oliveira, Marcelo Alan de Oliveira Pinto; dia 06: Reginaldo de 

Azevedo Junior, Theodoro Reis Brito, Guilherme Temke; dia 08: Eni Almada Mendes, André 

Gouvêa Pinheiro; dia 09: Rejane de Ávila Pinhão.  A ICI  parabeniza os aniversariantes e pede a 

Deus que lhes derrame as suas bênçãos. 

 

NOSSAS CELEBRAÇÕES OCORREM SEMPRE AOS DOMINGOS: 

Às 10:30h e 19:00h 


